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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 118.000,00€ περιλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α, θα γίνει η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   
ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο αυτού και στο χώρο του 
Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης» 

 
Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπονται: α) στο πάρκο Ευαγγελικών να πραγματοποιηθεί η 
αφαίρεση κατεστραμμένων πλακών πεζοδρόμου, κράσπεδων κήπου και πεζοδρομίου, 
καθώς και κεραμικών πλακιδίων και η αντικατάσταση τους ώστε το πάρκο να επανέλθει 
στην πρότερη κατάσταση το πάρκο. Επίσης θα λάβει χώρα καθαίρεση επιχρισμάτων  σε 
θέσεις όπου είναι κατεστραμμένα και η επανάχριση τους με νέα έγχρωμα επιχρίσματα. Θα 
αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα καλάθια απορριμμάτων και τα παγκάκια ανάπαυσης  
και θα τοποθετηθεί ένα σετ (9) οργάνων εκγύμνασης εξωτερικού χώρου.  
β) Στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, θα διαμορφωθεί χώρος περίπου 400μ2, όπου 
θα γίνει εκσκαφή για την διαμόρφωση του χώρου και οριοθέτηση αυτού με κράσπεδα 
κήπου, θα τοποθετηθεί υπόβαση και βάση και  θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και 
ασφαλτική στρώση, για την τοποθέτηση επίσης ενός σετ (9) οργάνων εκγύμνασης 
εξωτερικού χώρου.  
 
Περιγραφή Δικτύου Άρδευσης στο πάρκο Ευαγγελικών 
Το δίκτυο άρδευσης θα αποτελείται από υπόγειους αγωγούς ΗDΡΕ και τον κατάλληλο 
εξοπλισμό δικλείδων και ηλεκτροβανών ώστε να μπορεί να λειτουργεί τμηματικά.  
Αναλυτικά η διάταξη και η λειτουργία του δικτύου θα είναι η εξής:  
Στο σπιτάκι που υπάρχει στο πάρκο θα τοποθετηθεί ο συλλέκτης άρδευσης ο οποίος θα 
διαθέτει έξι ηλεκτροβανες. Από κάθε ηλεκτροβάνα θα ξεκινάει ένας αγωγός Φ50 
(HDPE80 6Atm SDR21 ISO 8779) ο οποίος θα καλύπτει μια από τις πέντε περιοχές 
ποτίσματος. Η έκτη ηλεκτροβάνα θα τροφοδοτεί το σιντριβάνι. Ο συλλέκτης θα 
στερεωθεί στον τοίχο με τη βοήθεια μεταλλικών γωνιών 60x60 κολλημένες μεταξύ τους 
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σε σχήμα Γ και ζιγκιών κοντά στον προγραμματιστή άρδευσης. Οι γωνίες θα είναι 
περασμένες με αστάρι και βαμμένες με μαύρο χρώμα για προστασία έναντι της 
σκουριάς. Ο προγραμματιστής θα ελέγχει τις πέντε ηλεκτροβανες του συστήματος 
άρδευσης ενώ η έκτη που τροφοδοτεί το σιντριβάνι θα ελέγχεται από φλοτέρ εντός του 
σιντριβανιού. Ο συλλέκτης θα αποτελείται από σωλήνα PPR τύπου Faser διαμέτρου Φ75 
και πέντε ταφ 75χ50χ75. Στη μια άκρη του συλλέκτη θα υπάρχει μια γωνία 90ᵒ Φ75. Τα 
ταφ γωνίες κλπ θα είναι από το ίδιο υλικό του σωλήνα και θα συνδεθούν με αυτόν 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η τελική μορφή του συλλέκτη ο τρόπος 
στερέωσης κλπ θα γίνει μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη. Στην άλλη άκρη, είσοδος 
του νερού, θα υπάρχει μια δικλείδα(ball valve), ο μειωτής πίεσης και φίλτρο με 
ανοξείδωτη σίτα για να αποτρέπεται η εισροή υπολειμμάτων χώματος ή άλλων 
σωματιδίων μέσα στο σύστημα άρδευσης. Ο προγραμματιστής θα προγραμματίζεται 
έτσι ώστε κάθε περιοχή να ποτίζεται χωριστά σε διαφορετικές ώρες και διαφορετικά 
χρονικά διαστήματα. Θα υπάρχει η δυνατότητα να ποτίζονται όλες οι περιοχές 
ταυτόχρονα ή ανά δύο. Η τροφοδοσία του δικτύου με νερό από το δίκτυο της ΔΕΥΑΚ 
μέσω ενός πιεστικού που υπάρχει ήδη στο χώρο. Όλες οι συνδέσεις θα γίνουν με τέτοιο 
τρόπο (ρακορ ίδιο υλικό με το σωλήνα το συλλέκτη, βάνες κλπ) έτσι ώστε κάθε εξάρτημα 
(ηλεκτροβάνες, φίλτρο, κλπ) να μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα χωρίς να 
απαιτείται να κοπεί σωλήνας. Κάθε περιοχή θα ποτίζεται με τη χρήση γραναζωτών 
εκτοξευτήρων(δυνατότητα ρύθμισης τόξου 40ᵒ-360ᵒ, πίεση λειτουργίας 1,7-3,8atm 
είσοδος 1/2" με στραγγιστική βαλβίδα, ακτίνα δράσης 4-10m και παροχή 120-1040lt/h 
περίπου) 
Οι σωληνώσεις του δικτύου άρδευσης θα αναχωρούν από τον συλλέκτη θα και αφού 
περάσουν τον τοίχο θα είναι εγκιβωτισμένες σε άμμο μέσα σε τάφρο διαστάσεων 30Χ50 
cm(πλάτος x βάθος). 
O ανάδοχος θα προσκομίσει σχέδιο με τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι 
σωληνώσεις και τις θέσεις των εκτοξευτήρων από το οποίο θα προκύπτει ότι όλη η 
περιοχή πρασίνου ποτίζεται ικανοποιητικά. Ενδεικτικά οι θέσεις φαίνονται στο σχέδιο 
της μελέτης. Η διαδρομή των αγωγών και οι θέσεις των εκτοξευτήρων θα καθοριστούν 
σε συνεννόηση με την επίβλεψη.  
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και οι δοκιμές για την 
παράδοση του συστήματος άρδευσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
Περιγραφή Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης  στου χώρους εκγύμνασης 
Ο φωτισμός των χώρων τοποθέτησης εξωτερικών οργάνων γυμναστικής θα γίνεται με 
της χρήση προβολέων τοποθετημένων πάνω σε ιστούς ύψους εννέα μέτρων περίπου. 
Πάνω σε κάθε ιστό θα τοποθετείται ένα προβολέας με τη βάση στερέωσης του. Ο κάθε 
προβολέας θα είναι τύπου LED και θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο φωτισμού έτσι 
ώστε να ενεργοποιείται όταν θα φωτίζεται και  το πάρκο. Οι θέσεις τοποθέτησης των 
ιστών θα καθοριστούν επι τόπου σε συνεννόηση με την επίβλεψη. Σε κάθε χώρο 
εκγύμνασης θα τοποθετηθούν πέντε ιστοί. Θα γίνει εκσκαφή μέχρι το υπάρχον δίκτυο. 
Εκεί θα κατασκευαστεί ένα φρεάτιο το οποίο θα έχει πάχος τοιχωμάτων 10cm και θα 
φέρει καπάκι 40x40cm κατηγορίας Β125 πιστοποιημένο κατά ΕΝ 124. Το βάθος του 
φρεατίου θα είναι 70cm και στη βάση του θα τοποθετηθούν χαλίκια. Εντός του φρεατίου 
θα τοποθετηθεί ένα στεγανό κουτί διακλάδωσης διαστάσεων περίπου 100x100 με δείκτη 
στεγανότητας ΙΡ55 εντός του οποίου θα συνδεθεί το καλώδιο του προβολέα με την κύρια 
γραμμή ηλεκτροδότησης των φωτιστικών του πάρκου. Από το κουτί διακλάδωσης μέχρι 
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τον πρώτο ιστό και το ακροκιβώτιο εντός του, θα τοποθετηθεί εντός σπιράλ ένα καλώδιο 
τύπου ΝΥΥ 3x1,5. To σπιράλ θα είναι διαμέτρου Φ32, με αντοχή στην συμπίεση 450Νt 
και θα καλύπτει τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 61386-24. 2014/35/EE (LVD), 
2011/65/EE (RoHS). Στη συνέχεια το καλώδιο θα οδεύει από ιστό σε ιστό μέσα σε σπιράλ 
εντός χάνδακα με τη διακλάδωση να γίνεται εντός του κάθε ιστού. Οι διαδρομές των 
καλωδίων ,του χάνδακα κλπ θα καθοριστούν επι τόπου σε συνεννόηση με την επίβλεψη. 
Ο κάθε προβολέας θα συνδέεται με την κεντρική γραμμή μέσω ενός μικροαυτόματου 6 
Α, με τη σύνδεση να γίνεται εντός το ακροκιβωτίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 118.900,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.) και η δαπάνη θα προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του έτους 2021. 

 Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-
20.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του 
Ν.4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021. «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 
και την υγεία», τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις λοιπές 
διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από επιδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ,  25/082021 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ,  25/082021  ΚΑΤΕΡΙΝΗ,  25/082021 
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1

2 ΟΙΚ 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης 0,25*0,26*1,00=0,07μ3 0,07μ3

4 ΟΙΚ 22.21.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών(κεραμικα) 1,00*1,00=1,00 m2 1,00μ2

6 ΟΙΚ 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,25*0,26*1,00=0,07μ3 0,07μ3

7 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,25*0,26*1,00=0,07μ3 0,07μ3

26  ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα κήπου ίσια 

(χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 1*1,00=1,00μ 1,00μ

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων

0,3*4,80=1,83μ2    

0,20*4,80=0,96 μ2   

0,20*1,00=0,20μ2 2,99μ2

2

4 ΟΙΚ 22.21.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών(κεραμικα) 1,00*0,80=0,80μ2 0,80μ2

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων
0,32*2,80=0,90μ2  

0,24*2,86=0,69μ2 1,59μ2

3

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων

1,20*0,35=0,42μ2 

1,90*0,35=0,67μ2 

4,70*0,20=0,94μ2 2,03μ2

4

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων 2,15*0,20=0,43μ2 0,43μ2

5

2 ΟΙΚ 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης 0,25*0,26*6,00=0,39μ3 0,39μ3

6 ΟΙΚ 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,25*0,26*6,00=0,39μ3 0,39μ3

7 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,25*0,26*6,00=0,39μ3 0,39μ3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ
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26  ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα κήπου ίσια 

(χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 6*1,00=6,00μ 6,00μ

6

2 ΟΙΚ 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

7,50*0,15*0,30=0,34μ3 

0,15*0,50*7,50=0,56μ3 

0,20*0,20*7,50=0,30μ3 

0,10*0,20*7,50=0,15μ3 1,35μ3

3 ΟΙΚ 22.20.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών (βοτσαλοπλακες) 0,8*7,50=6,00μ2 6,00μ2

6 ΟΙΚ 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

0,50*0,15*7,50=0,56μ3 

0,20*0,20*7,50=0,30μ3 0,86μ3

7 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

0,50*0,15*7,50=0,56μ3 

0,20*0,20*7,50=0,30μ3 0,86μ3

25 ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 1*7,50=7,50μ 7,50μ

9 ΣΧΕΤ. ΟΔΟ   Β-81
Πλακοστρώσεις με 

βοτσαλόπλακα- ψηφιδα, από 

σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40 0,80*7,50=6,00μ2 6,00μ2

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων 0,10*7,50=0,75μ2 0,75μ2

7

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων

0,50*0,30=0,15μ2 

1,20*0,30=0,36μ2 

2,00*0,20=0,40μ2 0,91μ2

8

2 ΟΙΚ 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

0,26*0,25*5,00=0,33μ3 

0,06*0,20*5,00=0,06μ3 0,39μ3

6 ΟΙΚ 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,25*0,26*5,00=0,33μ3 0,33μ3

7 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,25*0,26*5,00=0,33μ3 0,33μ3

9 ΣΧΕΤ. ΟΔΟ   Β-81
Πλακοστρώσεις με 

βοτσαλόπλακα- ψηφιδα, από 

σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40 1*5,00=5,00μ 5,00μ

9

2 ΟΙΚ 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

1,20*0,15*0,30=0,54μ3 

1,20*0,15*0,50=0,09μ3 

1,20*0,20*0,20=0,05μ3 

1,20*0,20*0,10=0,02μ3 0,70μ3
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3 ΟΙΚ 22.20.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών (βοτσαλοπλακες) 1,20*1,20=1,44μ3 1,44μ3

4 ΟΙΚ 22.21.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών(κεραμικα) 1,60*0,095=0,15μ2 0,15μ2

6 ΟΙΚ 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

1,20*0,50*0,15=0,09μ3 

1,20*0,20*0,20=0,05μ3 0,14μ3

7 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

1,20*0,50*0,15=0,09μ3 

1,20*0,20*0,20=0,05μ3 0,14μ3

25 ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 1*1,20=1,20μ 1,20μ

9 ΣΧΕΤ. ΟΔΟ   Β-81
Πλακοστρώσεις με 

βοτσαλόπλακα- ψηφιδα, από 

σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40 1,20*1,20=1,44μ2 1,44μ2

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων 1,60*0,095=0,15μ2 0,15μ2

10

4 22.21.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών(κεραμικα)

0,30*0,30=0,09μ2 

0,20*0,30=0,06μ2 0,15μ2

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων

0,30*0,30=0,09μ2 

0,20*0,30=0,06μ2 

0,30*0,40=0,12μ2 0,27μ2

11

2 ΟΙΚ 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

0,30*0,15*3,00=0,14μ3 

0,20*0,20*3,00=0,12μ3 

0,15*0,50*3,00=0,23μ30

,10*0,20*3,00=0,06μ3 0,55μ3

3 ΟΙΚ 22.20.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών (βοτσαλοπλακες) 0,40*3,00=1,20μ2 1,20μ2

4 ΟΙΚ 22.21.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών(κεραμικα) 0,095*3,00=0,29μ2 0,29μ2

6 ΟΙΚ 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

0,20*0,20*3,00=0,12μ3 

0,15*0,50*3,00=0,23μ3 0,35μ3

7 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

0,20*0,20*3,00=0,12μ3 

0,15*0,50*3,00=0,23μ3 0,35μ3

25 ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 1,00*3=3,00μ 3,00μ

9 ΣΧΕΤ. ΟΔΟ   Β-81
Πλακοστρώσεις με 

βοτσαλόπλακα- ψηφιδα, από 

σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40 0,4*3,00=1,20μ2 1,20μ2



ΘΕΣΗ Α.Τ ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων 3,00*0,095=0,29μ2 0,29μ2

12

2 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

0,06*0,20*6,00=0,07μ3 

0,25*0,25*6,00=0,39μ3 0,46μ3

6 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,25*0,26*6,00=0,39μ3 0,36μ3

7 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,25*0,26*6,00=0,39μ3 0,36μ3

26  ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα κήπου ίσια 

(χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 1,00*6=6,00μ 6,00μ

13

2 ΟΙΚ 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

0,30*0,15*2,00=0,39μ3 

0,15*0,50*2,00=0,15μ3 

0,20*0,20*2,00=0,08μ30

,10*0,20*2,00=0,04μ3 0,66μ3

6 ΟΙΚ 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

0,15*0,50*2,00=0,15μ3 

0,20*0,20*2,00=0,08μ3 0,23μ3

7 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

0,15*0,50*2,00=0,15μ3 

0,20*0,20*2,00=0,08μ3 0,23μ3

25 ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 2,00*1=2,00μ 2,00μ

14

2 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

0,06*0,20*60,0=0,72μ3 

0,26*0,25*60,0=3,90μ3 4,62μ3

6 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,26*0,25*60,0=3,90μ3 3,90μ3

7 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,26*0,25*60,0=3,90μ3 3,90μ3

26  ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα κήπου ίσια 

(χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 1,00*60,00=60,00μ 60,00μ

15
5 ΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 10,05*1,10*4=46,00μ2 46,00μ2

24 ΟΙΚ 71.85
Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο 

κονίαμα 10,50*0,90*4=37,80μ2 37,80μ2

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων 0,20*10,50*4=8,40μ2 8,40μ2

16
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2 ΟΙΚ 22.10.02
Με χρήση  κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

0,06*0,20*17,0=0,20μ3 

0,26*0,25*17,0=1,11μ3 1,31μ3

6 ΟΙΚ 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,26*0,25*17,0=1,11μ3 1,11μ3

7 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,26*0,25*17,0=1,11μ3 1,11μ3

25  ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα κήπου ίσια 

(χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 1,00*17=17,00μ 17,00μ

17

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων
0,30*3,80=1,14μ2 

0,90*0,30=0,27μ2 1,41μ2

18

10 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων 1,80*0,20=0,36μ2 0,36μ2

19

3 22.20.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών (βοτσαλοπλακες) 0,40*1,20=0,48μ2 0,48μ2

9 ΣΧΕΤ. ΟΔΟ   Β-81

Πλακοστρώσεις με 

βοτσαλόπλακα- ψηφιδα, από 

σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40 0,40*1,20=0,48μ2 0,48μ2

20

2 ΣΧΕΤ. 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 

cm με χρήση κονιαμάτων

4,70*0,30=1,41μ2 

1,80*0,30=0,54μ2 

1,80*0,10=0,18μ2 

0,70*0,30=0,21μ2 2,34μ2

Συνολικα  για 

το παρκο 

ευαγγελικων
8 ΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών 

μικροκατασκευών

100*0,50=50,00μ2 50,0μ2

Συνολικα  για 

το παρκο 

ευαγγελικων
31 ΣΧΕΤ.ΠΡΣ Β10.12

Παγκάκι κήπου με μεταλλικό 

σκελετό 

20 20τεμ

Συνολικα  για 

το παρκο 

ευαγγελικων
32 ΣΧΕΤ.ΠΡΣ Β11.3

Μεταλλικός τετράγωνος κάδος με 

επένδυση 

10 10τεμ
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Συνολικα  για 

το παρκο 

ευαγγελικων
32 ΣΧΕΤ.ΠΡΣ Β12.16

Σετ εννεα (9) οργανων 

γυμναστικης υπαιθριου χωρου

1 1τεμ

1

1 ΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 

με χρήση μηχανικών μέσωνσε 

εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

11,28*11,28*3,14*0,15=

60,0μ3 

0,40*0,30*71,0=8,52μ3 68,52μ3

6 ΟΙΚ 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,30*0,30*71,0=6,39μ3 6,39μ3

7 ΟΙΚ 32.25.03
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 0,30*0,30*71,0=6,39μ3 6,39μ3

8 ΟΙΚ 38.02
Ξυλότυποι χυτών 

μικροκατασκευών

2*3,14*11,28*0,3*2 = 

42,50μ2 42,50μ2

26  ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα κήπου ίσια 

(χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα) 2*3,14*11,28=70,84μ 70,84μ

27 ΟΔΟ Γ-1.2
Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 11,28*11,28*3,14=400,0μ2 400,0μ2

28 ΟΔΟ Γ-2.2
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-

155) 11,28*11,28*3,14=400,0μ2 400,0μ2

29 ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 11,28*11,28*3,14=400,0μ2 400,0μ2

30 ΟΔΟ Δ-8.1
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

με χρήση κοινής ασφάλτου 

11,28*11,28*3,14=400,0μ2 400,0μ2

33 ΣΧΕΤ.ΠΡΣ Β12.16

Σετ εννεα (9) οργανων 

γυμναστικης υπαιθριου 

χωρου 1 1τεμ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΚΚ

Από Άρθρα 1, 2,3,4,5 
Ποσότητα Κατ΄εκτίμηση 100,00 m3

100.00 m3 * 2.0 ton/m3 = 200 ton

200 ton *3.02  ευρώ/ton = 604,00  ευρώ 

Κατερίνη,   25-08-2021 Κατερίνη,   25-08-2021

Ο συντάξας Ε λ εχ θ η κ ε

Ο.Τ 351 Α΄ΔΑΚ
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Η Αν. Προισταμενη Τμηματος

Αναστάσιος Καραγιαννίδης Μαρινα Χρονακη

ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

Κατερίνη,   25-08-2021

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε

Ο Διευθύντης Τ.Υ.

Παλαιοσελιτης Γεωργιος

ΠΕ Αγρονομος Τοπογραφος Μηχανικός



ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :100/ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1 ΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 

χρήση μηχανικών μέσωνσε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη

ΟΙΚ-2124 1 m
3 70,00

2 ΟΙΚ 22.10.02

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση  

κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

ΟΙΚ-2226 2 m
3 15,00

3 ΟΙΚ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 

παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 

την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ-2236 3 m
2 10,00

4 ΟΙΚ 22.21.01

 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων 

παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών(κεραμικα)

ΟΙΚ-2238 4 m
2 4,00

5 ΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ-2252 5 m
2 46,00

6 ΟΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 3214 6 m
3 17,00

7 ΟΙΚ 32.25.03

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 

για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ-

3223.Α.5
7 m

3 17,00

8 ΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ 3811 8 m
2 95,00

9
ΣΧΕΤ. ΟΔΟ   Β-

81

Πλακοστρώσεις με βοτσαλόπλακα- 

ψηφιδα, από σκυρόδεμα διαστάσεων 

40Χ40 cm

ΟΔΟ-2922 9 m
2 15,00

10
ΣΧΕΤ.ΟΙΚ  

73.33.01 

Επενδύσεις με συμπαγή διακοσμητικά 

τούβλα  έγχρωμου - ερυθρού 

χρώματος 20x10χ2,5 cm με χρήση 

κονιαμάτων

ΟΙΚ 7331 10 m
2 22,00

ΑΡΔΕΥΣΗ

11
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ     Α 

10

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων 

υπογείου δικτύου με μηχανικά μέσα
ΠΡΣ-211 11 m 1.000,00

12
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ      

H 1.1.6

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο hdρε  6 

atm
ΗΛΜ-8 12 m 1.000,00

13
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ      

H 7.2.6
Φίλτρα νερού ΗΛΜ-5 13 τεμ 1,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΙΚΤΥΑ (ΑΡΔΕΥΣΗ-ΗΜ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ

«Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών 

στο   ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση 

οργάνων εκγύμνασης στον χώρο 

αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351  

Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της Κοινότητας 

Κατερίνης»

ΟΜΑΔΑ Β :

ΟΜΑΔΑ Γ :

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ποσότητα

ΟΜΑΔΑ Α : 

Α.Τ.
Μον.

μετρ.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α/α
Κωδ.

αρθρ.
Περιγραφή εργασίας

Άρθρο

αναθ.

  



14
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H8.3.2

Γραναντζωτός εκτοξευτήρας τύπου 

pop up'
ΗΛΜ-8 14 τεμ 41,00

15
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H5.1.6
Βάνες σφαιρικές μεταλλικές ΗΛΜ-11 15 τεμ 1,00

16
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H9.1.1.2
Ηλεκτροβάνα άρδευσης 1 1/2’' ΗΛΜ-8 16 τεμ 6,00

17
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H5.12.6
Μειωτής πίεσης νερού ΗΛΜ-11 17 τεμ 1,00

18
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H4.12.4
Συλλέκτης άρδευσης ΗΛΜ-5 18 τεμ 1,00

19
ΧΡΣ ΗΛΜ 

60.10.20.01 
Προβολέας LED ΗΛΜ-103 19 τεμ 10,00

20
ΧΡΣ ΗΛΜ 

60.10.01.02
Ιστός φωτιστικού ΗΛΜ-101 20 τεμ 10,00

21
ΣΡΧ ΑΤΗΕ 

Ν\9307.3
Φρεάτιο ΗΛΜ-8 21 τεμ 2,00

22
ΧΡΣ ΑΤΗΕ 

8732.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 

πλαστικός ( σπιράλ )
ΗΛΜ-8 22 m 200,00

23
ΧΡΣ ΑΤΗΕ 

8774.3.1
Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό 3x1,5mm2 ΗΛΜ 102 23 m 200,00

ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΛΕΙΩΜΑ
ΑΡΜΟΛΟΓΙΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

24 ΟΙΚ 71.85
Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο 

κονίαμα
ΟΙΚ 7136 24 m

2 38,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

25 ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

(χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)
ΟΔΟ 2921 25 m 15,00

26  ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β4
Πρόχυτα κράσπεδα κήπου ίσια (χωρίς 

την βάση από σκυρόδεμα) 
 ΟΔΟ 2921 26 m 175,00

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

27 Γ-1.2
Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

ΟΔΟ-

3111.Β
27 m

2 400,00

28 ΟΔΟ Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
ΟΔΟ-

3211.Β
28 m

2 400,00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

29 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 29 m
2 400,00

30 Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 

χρήση κοινής ασφάλτου 

ΟΔΟ-

4521Β
30 m

2 400,00

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

31
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

Β10.12
Παγκάκι κήπου με μεταλλικό σκελετό ΟΙΚ 5104 31 τεμ 20,00

32
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

Β11.3

Μεταλλικός τετράγωνος κάδος με 

επένδυση 
ΟΙΚ 5104 32 τεμ 10,00

ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ

33
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

Β12.16

Σετ εννεα (9) οργανων γυμναστικης 

υπαιθριου χωρου
ΟΙΚ 5104 33 τεμ 2,00

Κατερίνη,   25-08-2021 Κατερίνη,   25-08-2021

Ο συντάξας Ε λ εχ θ η κ ε

Η Αν. Προισταμενη Τμηματος

Αν Καραγιαννίδης Μαρινα Χρονακη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

Κατερίνη,   25-08-2021

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε

Ο Διευθύντης Τ.Υ.

Παλαιοσελιτης Γεωργιος
ΠΕ Αγρονομος Τοπογραφος Μηχανικός

Η/Μ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Ε :





ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :100/ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μερική Ολική

1
ΟΙΚ 

20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 

χρήση μηχανικών μέσωνσε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη

ΟΙΚ-2124 1 m
3 5,60 70,00 392,00

392,00

2
ΟΙΚ 

22.10.02

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 

από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση  

κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης

ΟΙΚ-2226 2 m
3 112,50 15,00 1.687,50

3 ΟΙΚ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων 

δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους Χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ-2236 3 m
2 7,90 10,00 79,00

4 ΟΙΚ 22.21.01

 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων 

παντός τύπου Χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακεραίων 

πλακών(κεραμικα)

ΟΙΚ-2238 4 m
2 4,50 4,00 18,00

5 ΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ-2252 5 m
2 5,60 46,00 257,60 2.042,10

6 ΟΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 3214 6 m
3 106,00 17,00 1.802,00

7 ΟΙΚ 32.25.03

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 

30,00 m3 για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ-

3223.Α.5
7 m

3 16,80 17,00 285,60

8 ΟΙΚ 38.02
Ξυλότυποι χυτών 

μικροκατασκευών
ΟΙΚ 3811 8 m

2 22,50 95,00 2.137,50

4.225,10

9
ΣΧΕΤ. ΟΔΟ   

Β-81

Πλακοστρώσεις με βοτσαλόπλακα- 

ψηφιδα, από σκυρόδεμα 

διαστάσεων 40Χ40 cm

ΟΔΟ-2922 9 m
2 21,00 15,00 315,00

10
ΣΧΕΤ.ΟΙΚ  

73.33.01 

Επενδύσεις με συμπαγή 

διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - 

ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 cm 

ΟΙΚ 7331 10 m
2 51,00 22,00 1.122,00

1.437,00

ΑΡΔΕΥΣΗ

ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΙΚΤΥΑ (ΑΡΔΕΥΣΗ-ΗΜ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιγραφή εργασίας

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τιμή μον.
Κωδ.

αρθρ.

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Μον.

μετρ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

«Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  

και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο 

αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ 

Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης»

118.900,00 €

α/α Α.Τ.
Δαπάνη

Ποσότητα
Άρθρο

αναθ.

  



11
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ     

Α 10

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 

τάφρων υπογείου δικτύου με 

μηχανικά μέσα

ΠΡΣ-211 11 m 2,00 1.000,00 2.000,00

12
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ      

H 1.1.6

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο hdρε  

6 atm
ΗΛΜ-8 12 m 1,00 1.000,00 1.000,00

13
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ      

H 7.2.6
Φίλτρα νερού ΗΛΜ-5 13 τεμ 30,00 1,00 30,00

14
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H8.3.2

Γραναντζωτός εκτοξευτήρας τύπου 

pop up'
ΗΛΜ-8 14 τεμ 10,00 41,00 410,00

15
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H5.1.6
Βάνες σφαιρικές μεταλλικές ΗΛΜ-11 15 τεμ 30,00 1,00 30,00

16
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H9.1.1.2
Ηλεκτροβάνα άρδευσης 1 1/2’' ΗΛΜ-8 16 τεμ 50,00 6,00 300,00

17
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H5.12.6
Μειωτής πίεσης νερού ΗΛΜ-11 17 τεμ 210,00 1,00 210,00

18
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

H4.12.4
Συλλέκτης άρδευσης ΗΛΜ-5 18 τεμ 300,00 1,00 300,00

19
ΧΡΣ ΗΛΜ 

60.10.20.01 
Προβολέας LED ΗΛΜ-103 19 τεμ 500,00 10,00 5.000,00

20
ΧΡΣ ΗΛΜ 

60.10.01.02
Ιστός φωτιστικού ΗΛΜ-101 20 τεμ 500,00 10,00 5.000,00

21
ΣΡΧ ΑΤΗΕ 

Ν\9307.3
Φρεάτιο ΗΛΜ-8 21 τεμ 150,00 2,00 300,00

22
ΧΡΣ ΑΤΗΕ 

8732.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 

πλαστικός ( σπιράλ )
ΗΛΜ-8 22 m 1,00 200,00 200,00

23
ΧΡΣ ΑΤΗΕ 

8774.3.1

Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό 

3x1,5mm2
ΗΛΜ 102 23 m 1,00 200,00 200,00

14.980,00

ΑΡΜΟΛΟΓΙΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

24 ΟΙΚ 71.85
Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο 

κονίαμα
ΟΙΚ 7136 24 m

2 18,00 38,00 684,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

25 ΠΡΣ Β4

Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από 

σκυρόδεμα)

ΟΔΟ 2921 25 m 9,50 15,00 142,50

26
 ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 

Β4

Πρόχυτα κράσπεδα κήπου ίσια 

(χωρίς την βάση από σκυρόδεμα) 
 ΟΔΟ 2921 26 m 5,50 175,00 962,50

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

27 Γ-1.2
Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

ΟΔΟ-

3111.Β
27 m

2 1,48 400,00 592,00

28 ΟΔΟ Γ-2.2
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-

155)

ΟΔΟ-

3211.Β
28 m

2 1,58 400,00 632,00

ΟΜΑΔΑ Ε : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Η/Μ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ



ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

29 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 29 m
2 1,20 400,00 480,00

30 Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

με χρήση κοινής ασφάλτου 

ΟΔΟ-

4521Β
30 m

2 7,91 400,00 3.164,00

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

31
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

Β10.12

Παγκάκι κήπου με μεταλλικό 

σκελετό 
ΟΙΚ 5104 31 τεμ 400,00 20,00 8.000,00

32
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

Β11.3

Μεταλλικός τετράγωνος κάδος με 

επένδυση 
ΟΙΚ 5104 32 τεμ 200,00 10,00 2.000,00

ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ

33
ΣΧΕΤ.ΠΡΣ 

Β12.16

Σετ εννεα (9) οργανων 

γυμναστικης υπαιθριου χωρου
ΟΙΚ 5104 33 τεμ 15.000,00 2,00 30.000,00 46.657,00

Σύνολο εργασιών 69.733,20

Γ.Ε. & Ο.Ε. [18%] 12.551,98

Σύνολο 82.285,18

Απρόβλεπτα [15%] 12.342,78

Σύνολο 94.627,96

Πρόβλεψη αναθεώρησης 551,14

Σύνολο 95.179,10

Απ/κικές Εργασίες ΑΕΚΚ 600,00

ΓΕ & ΟΕ 18% Απολ/κων Ερ/σιων 108,00

Συνολική Δαπάνη 95.887,10

Φ.Π.Α. [24%] 23.012,90

Σύνολο 118.900,00

Κατερίνη,   25-08-2021 Κατερίνη,   25-08-2021

Ο συντάξας Ε λ εχ θ η κ ε

Η Αν. Προισταμενη Τμηματος

Αναστάσιος Καραγιαννίδης Μαρινα Χρονακη

ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

Κατερίνη,   25-08-2021

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε

Ο Διευθύντης Τ.Υ.

Παλαιοσελιτης Γεωργιος
ΠΕ Αγρονομος Τοπογραφος Μηχανικός

118.900,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ



«Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο αυτού και 

στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης» 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   Σελίδα 1 από 61 

 

            

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΕΡΓΟ :  

 

«Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 

40Α  και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης 

στον χώρο αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351  

Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης»     

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

   

 

Α.Μ.: 100/2021 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

               

118.900,00 € 



«Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο αυτού και 

στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης» 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   Σελίδα 2 από 61 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. 

Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, 

καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά 

Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή 

λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους 

(αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 

μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 

ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 

των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 

και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 

κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
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τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 

οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 

των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 

δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, 

εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση 

εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων 

υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς 

και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών 

τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 

χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, 

τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 

την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων 

κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της 

αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 

ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 

τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 

μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, 

τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, 
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οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή 

τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά 

ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη 

των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 

εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται 

στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό 

Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα 

έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες 

Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 

και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 

περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την 

σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης 

μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
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πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών 

κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 

εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 

λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 

εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, 

δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 

του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 

δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 

Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη 

υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων 

και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 

των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 

δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 

(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο 

και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 

την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 

για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 
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εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 

σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των 

πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 

απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 

υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης 

(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 

μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 

εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 

αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 

μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 

όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 

εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 

έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος 

από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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2. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 

εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 

ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, 

καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

5. Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, 

καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

6. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. 

γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 

αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

7. Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

8. Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9. Για φόρους. 

10. Για εγγυητικές. 

11. Ασφάλισης του έργου. 

12. Προσυμβατικού σταδίου. 

13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

14. Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 

χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 

εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 

προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 

ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 

εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών 

Όρων) 

2. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 

αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται 

και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, 

με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

3. Νομικής υποστήριξης  

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

6. Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  
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7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

10. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας 

επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα 

με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν 

να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 

παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 

κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 

σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση 

το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 

διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος 

τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 

συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 

παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 

μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
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υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

1. Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 

μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων 

υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2. Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου 

να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 

υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

3. Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 

επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, 

όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

4. Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 

καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους 

εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

5. Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή 

μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών 

του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα 

πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

6. Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του 

παρόντος. 

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

1. Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 

προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

2. Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 

καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, 

κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 

αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι 

απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 
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3. Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 

χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. 

αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι 

ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

4. Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 

σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 

θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής 

(δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 

σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

1. Χειρολαβές 

2. Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης 

(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

3. Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για 

κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

4. Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 

μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

5. Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 

πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

6. Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

7. Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

8. Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

9. Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

10. Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

11. Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει 

επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

12. Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

13. Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

14. Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

15. Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

16. Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

17. Αναστολείς (stoppers) 

18. Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

19. Αναστολείς θύρας - τοίχου 

20. Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 
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21. Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

22. Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

23. Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

24. Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

25. Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

26. Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key 

27. Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

28. Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, 

με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται 

στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 

(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. 

Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία 

κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 

σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με 

τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 

"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 

πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για 

χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 

τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 

δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 

ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και 

επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται 

ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 

επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 
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τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί 

συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 

50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 

Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
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των θερμαντικών σωμάτων 

 

 

 

1. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

2. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων 

είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά 

περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως 

προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των 

μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ 

περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

1. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 

ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για 

επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

2. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο 

(λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα 

αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να 

προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει 

στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε 

συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

1. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων 

ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 

δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς 

λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
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11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

1. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

2. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 
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2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 

τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό 

τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη 

τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί 

με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. 

Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω 

άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 

79.55. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 

δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 

μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 

του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   
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 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 

κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 

των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 

κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 

άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 

εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 

ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 

αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 

προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 

βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 

ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, 

η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις 

ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και 

ποιοτήτων). 

 

 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 

του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
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περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 

δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 

παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 

εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 

μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 

απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 

των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 

Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 

τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 

εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 

εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 

έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 

και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
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1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 

παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 

την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 

και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 

των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 

αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 

(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 

χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 

σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 

των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 

των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 

είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 

βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 

την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 

ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 

ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 

(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 

προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για 

την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 

περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
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δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 

οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 

εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 

καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 

που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων 

με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 

τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 

οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός 

εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 

αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 

εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 

για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 

ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων 
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χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 

τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 

προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά 

την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 

αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 

από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 

ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 

την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 

εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 

εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 

μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 

όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 

εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 

έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 

κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 
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(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 

αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 

διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 

στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 

του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 

πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 

του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 

ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
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Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 

άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 

δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
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άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 

μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 

άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 

εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 

ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 

αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 

προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

 

 

 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 

του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 

περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 

δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 

παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 

εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 

μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 
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απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 

των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 

Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 

τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 

εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 

εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 

έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 

και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 

παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 

την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
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(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 

και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 

των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 

αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 

(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 

χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 

σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 

των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 

των εργασιών),  
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(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 

είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 

βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 

την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 

ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 

ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 

(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 

προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 

την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 

περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 

δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 

οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 

εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 

καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 

που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων 

με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
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1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 

τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 

οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός 

εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 

αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 

εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 

για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 

ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων 

χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 

τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 

προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά 

την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 

αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 

από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 

ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 
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1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 

την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 

εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 

εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 

μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 

όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 

εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 

έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 

κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(15) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(16) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(17) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(18) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

(19) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(20) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 
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(21) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(22) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(23) Για φόρους. 

(24) Για εγγυητικές. 

(25) Ασφάλισης του έργου. 

(26) Προσυμβατικού σταδίου. 

(27) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(28) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(11) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(12) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(13) Νομικής υποστήριξης  

(14) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(15) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(16) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(17) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(18) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(19) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(20) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 

αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
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διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 

στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 

του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 

πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 

του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 

ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 

άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
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1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 

του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 

περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 

δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 

παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 

εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 

μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 

απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 

των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 

Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 

τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 

εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 

εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 

έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 

και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 

παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 

την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 

και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 

των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 

αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 

(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 

χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
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καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 

σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 

των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 

των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 

είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 

βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 

την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 

ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 

ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 

(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 

προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
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την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 

περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 

δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 

οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 

εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 

καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 

που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων 

με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 

τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 

οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός 

εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 

αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 

εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 

για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 

ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων 

χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 

τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 

προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά 

την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 

αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 

από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 

ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 

την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 

εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 

εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 

μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 

όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 

εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 

έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 

κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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(29) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(30) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(31) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(32) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(33) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(34) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(35) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(36) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(37) Για φόρους. 

(38) Για εγγυητικές. 

(39) Ασφάλισης του έργου. 

(40) Προσυμβατικού σταδίου. 

(41) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(42) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία 
των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για 
μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες 
από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(21) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση 
των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 

(22) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης 
θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαμβάνονται. 

(23) Νομικής υποστήριξης  

(24) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(25) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(26) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  
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(27) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(28) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(29) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(30) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 

αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 

διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 

στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 

του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 

πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 

του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 

ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 
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Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 

άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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ΑΡΘΡΑ 

Α.Τ.:01 

Άρθρο: OIK. 20.05.01 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), 
με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

Ολογράφως:    Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

Αριθμητικώς:   5,60€ 

 

 

Α.Τ.:02 

Άρθρο: OIK. 22.10.02  

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση  κρουστικού εξοπλισμού 

μειωμένης απόδοσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα". 
 

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται 
γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των 
εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων 
(βαρέων έως ελαφρών). 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην 
Μελέτη του Έργου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

Ολογράφως:    Εκατό δώδεκα ευρώ και πένητα λεπτά 
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Αριθμητικώς:   112,50€ 

 

Α.Τ.:03 

Άρθρο: OIK. 22.20.01  

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ολογράφως:    Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς:   7,90€   

 

 

 

Α.Τ.: 04 

Άρθρο: ΟΙΚ. 22.21.01 

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων πλακών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ. 2238 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών 
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ολογράφως:    Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς:   4,50€   

 

 

Α.Τ.: 05 

Άρθρο: ΟΙΚ. 22.23  

Καθαίρεση επιχρισμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των 
αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

 

Ολογράφως:    Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

Αριθμητικώς:   5,60€ 

 

 

Α.Τ.: 06 

Άρθρο: ΟΙΚ. 32.05.04  

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
 
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως 
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με 
ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με 
βάση το άρθρο 32.02. 
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

Ολογράφως:    Εκατό έξι ευρώ  

Αριθμητικώς:   106,00€ 

 

 

Α.Τ.: 07 

Άρθρο: ΟΙΚ. 32.25.03  

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5 
 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα 
για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω 
υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 

στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ 
δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
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Ολογράφως:    Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικώς:   16,80€ 

 

 

Α.Τ.: 08 

Άρθρο: ΟΙΚ. 38.02     

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  

 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους 

(π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε 

οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 

εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 

όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

 
 

Ολογράφως:    Είκοσι δυο ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς:   22,50€ 

 

 

Α.Τ.: 09 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β-81    

Πλακοστρώσεις με βοτσαλόπλακα από σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922 

 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με βοτσαλόπλακες, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές 
πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,  
η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),  
η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης 
της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπόμενης επιφάνειας, με χρήση ειδικών 
κοπτικών εργαλείων),  
η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  
ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική 
απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, 
υλικών συσκευασίας κλπ.  
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
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πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.  

 

Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ 

Αριθμητικώς: 21,00 € 

 

Α.Τ.: 10 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 73.31.01 

Επενδύσεις με συμπαγή διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 cm με 

χρήση κονιαμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

    

Επενδύσεις με συμπαγή διακοσμητικά τούβλα  έγχρωμου - ερυθρού χρώματος 20x10χ2,5 cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", με την μία μεγάλη επιφάνεια λεία και την δεύτερη μεγάλη επιφάνεια με αυλακώσεις, σε 
υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, , με αρμούς 
που ακολουθούν την διάσταση αυτών της υπάρχουσας κατασκευής.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα συμπαγή κεραμικά τούβλα έγχρωμου -  ερυθρού χρώματος, 
το υλικό επικόλλησης επί της υπάρχουσας κατασκευής, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η 
αρμολόγηση, το υλικό αρμολόγησης, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών 
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ολογράφως:    Πενήντα ένα  ευρώ  

Αριθμητικώς:  51,00€ 

 

 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
 

Α.Τ.: 11 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Α10 

Εκσκαφή και επαναπληρωση τάφρων υπογείου δικτύου με μηχανικά μέσα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-2111 

 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου δικτύου, σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο 
απαιτούμενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. αυλακωτήρα ,φορτωτή εκσκαφέα κλπ).Η διάσταση 
της τάφρου θα είναι 30x50(πλάτος x βάθος). Η επαναπλήρωση θα γίνεται άμμο λατομείου τουλάχιστον 
10cm κάτω και 10cm πάνω από το σωλήνα άρδευσης που θα οδεύει στην τάφρο και στη συνέχεια με τα 
προϊόντα εκσκαφής. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος της άμμου καθώς και κάθε άλλο υλικό ή 
εργασία έτσι ώστε να παραδοθεί η τάφρος ολοκληρωμένη επαναπληρωμένη έτοιμη προς χρήση. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 

Ολογράφως:   Δυο  ευρώ  

Αριθμητικώς:  2,00€ 
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Α.Τ.: 12 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Η1.1.6 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο hdρε 6 atm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας , πίεσης λειτουργίας 6 atm (HDPE80, 6Atm , SDR21, 
ISO 8779), διατομής Φ50 mm. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των 
πάσης φύσεως εξαρτημάτων (γωνίες συστολές ταφ κλπ) και μικροϋλικών , η μεταφορά, η προσέγγιση, 
και η τοποθέτηση επιφανειακά ή σε τάφρο ,η διάνοιξη οπών σε τοίχο όπου χρειαστεί, καθώς και οι 
συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της άρδευσης .  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).   
 

Ολογράφως:   Ένα  ευρώ  

Αριθμητικώς:  1,00€ 

 

 

Α.Τ.: 13 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ H 7.2.6 

Φίλτρα νερού, σίτας , πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 8 atm διαμέτρου έως Φ 2'' 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-5 

 
Φίλτρα νερού, σίτας ανοξείδωτης , ονομαστικής πίεσης 8 atm, από πολυεστέρα ή νάιλον ενισχυμένο με 
ίνες υάλου,  με παροχή στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, όχι μικρότερη από 12m3/h στις 1 ½’’  ή 
20m3/h στις 2’’  
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών. Θα προκύπτει από διάγραμμα ότι η απώλεια πίεσης στη μέγιστη 
παροχή είναι μικρότερη από 0,25bar. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
  

Ολογράφως:   Τριάντα  ευρώ  

Αριθμητικώς:  30,00€ 

 
 

 

Α.Τ.: 14 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ  H8.3.2 

Γραναζωτος εκτοξευτήρας τύπου pop up' 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 

 

Γραναζωτός εκτοξευτήρας κατάλληλος για άρδευση χώρου πρασίνου με δυνατότητα ρύθμισης τόξου 

40ᵒ-360ᵒ, πίεση λειτουργίας 1,7-3,8atm είσοδος 1/2" με στραγγιστική βαλβίδα, ακτίνα δράσης 4-10m και 

παροχή 120-1040lt/h περίπου σε πίεση 2 bar(ανάλογα με ποιο ακροφύσιο έχει τοποθετηθεί).Θα υπάρχει 

δυνατότητα μείωσης της ακτίνας δράσης περίπου κατά 25% με τη βοήθεια  βίδας που φέρει ο 

εκτοξευτής. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο σωλήνας που 
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απαιτείται για τη σύνδεση του εκτοξευτήρα με τον κυρίως αγωγό καθώς και όλα τα υλικά μικρούλικά που 

απαιτούνται έτσι ώστε η σύνδεση να παραδοθεί ολοκληρωμένη και ο εκτοξευτήρας σε λειτουργία. 

Θα έχει εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον τρία χρόνια. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

Ολογράφως:   Δέκα  ευρώ  

Αριθμητικώς:  10,00€ 

 
 

Α.Τ.: 15 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ H5.1.6 

Βάνες σφαιρικές μεταλλικές 2΄΄ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-11 
 
Βάνα σφαιρική μεταλλική, ονομαστικής διαμέτρου 2΄΄. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με τη 
μελέτη άρδευσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Η βάνα θα έχει εγγύηση πέντε ετών θα 
κατασκευάζεται από εργοστάσιο με πιστοποίηση ISO 9001  στην κατασκευή βανών και θα έχει 
δοκιμαστεί κατά ΕΝ 12266-1 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).   
 

Ολογράφως:   Τριάντα  ευρώ  

Αριθμητικώς:  30,00€ 

 
 

Α.Τ.: 16 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ H9.1.1.2 

Ηλεκτροβάνα άρδευσης 1 1/2’' 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 

 
Ηλεκτροβάνα πλαστική κατάλληλη για συστήματα άρδευσης διαμέτρου 1 ½’’ αντοχής έως 10bar με 
δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας 24V  από προγραμματιστή . Είσοδος και έξοδος με σπείρωμα 1 ½’’ Θα 
υπάρχει επίσης η δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου. Θα είναι της ίδιας εταιρίας με τον προγραμματιστή 
έτσι ώστε να υπάρχει αρίστη συνεργασία. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης το 
καλώδιο σύνδεσης με τον προγραμματιστή και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών. Θα έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

   
Ολογράφως:   Πενήντα  ευρώ  

Αριθμητικώς:  50,00€ 

 
 

Α.Τ.: 17 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ H5.12.6 

Μειωτής πίεσης νερού  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-11 
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Μειωτής πίεσης νερού έως  2” ορειχάλκινος ΡΝ25 με δυνατότητα ρύθμισης πίεσης εξόδου από 1 έως 6 
bar περίπου. Θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μανομέτρου τουλάχιστον στη μία πλευρά του 
μειωτή έτσι ώστε να είναι ορατή η πίεση εξόδου. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης, στερέωσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

Ολογράφως:   Διακόσια δέκα ευρώ  

Αριθμητικώς:  210,00€ 

  
 

Α.Τ.: 18 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ H4.12.4 

Συλλέκτης άρδευσης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-5 

 

Ο συλλέκτης θα αποτελείται από σωλήνα PPR τύπου Faser διαμέτρου Φ75 και πέντε ταφ 
75χ50χ75. Στη μια άκρη του συλλέκτη θα υπάρχει μια γωνία 90ᵒ Φ75. Όλες οι συνδέσεις με 

τα εξαρτήματα που θα ενωθούν με τον συλλέκτη θα γίνουν με τη βοήθεια ρακόρ, στο υλικό 

του σωλήνα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην τιμή, έτσι ώστε κάθε εξάρτημα 
(ηλεκτροβάνες, φίλτρο, κλπ) να μπορούν να αντικατασταθεί εύκολα χωρίς να απαιτείται να 

κοπεί σωλήνας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή συλλέκτη σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και 
προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης, στερέωσης και τα μικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 

Ολογράφως:   Τριακόσια ευρώ  

Αριθμητικώς:  300,00€ 
 

 

Α.Τ.: 19 

Άρθρο: ΧΡΣ ΗΛΜ 60.10.20.01 

Προβολέας LED  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-103 

 

Προβολέας LED συμμετρικής ευρείας δέσμης πάνω από 100ᵒ,με τα εξής χαρακτηριστικά ΙK 

08 και ΙΡ 66 κλάση μόνωσης ΙΙ, ισχύος έως 55W,  με απόδοση τουλάχιστον 6700 lm 

,θερμοκρασία φωτός 4000Κ και CRI≥80. Διάρκεια ζωής των leds για 80.000h L80B20. Θα 

είναι κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο (die –cast aluminium) με προστατευτική κάλυψη 

ηλεκτροστατικής πούδρας. Ο προβολέας θα διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης έτσι 

ώστε να ενεργοποιείται μόνο όταν ανιχνεύει την παρουσία κάποιου ατόμου. Θα διαθέτει 

πιστοποίηση ENEC και θα συνοδεύεται από εγγύηση δύο ετών τουλάχιστον η οποία θα 

καλύπτει κάθε τμήμα του φωτιστικού. Στην τιμή περιλαμβάνονται η βάση έδρασης του 

προβολέα πάνω στον ιστό που θα έχει απόληξη 60mm,τα καλώδια σύνδεσης του φωτιστικού 

με το ακροκιβώτιο εντός του ιστού. Προμήθεια επί τόπου του έργου προβολέα όπως 

περιγράφεται στο άρθρο στερεωμένου σε βάση, τοποθετημένου πάνω στον ιστό έτοιμου 

προς χρήση. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία μεταφοράς τοποθέτησης, σύνδεσης με το 
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ηλεκτρολογικό δίκτυο, καθώς και ότι άλλο υλικό ή εργασία απαιτείται για την παράδοση του 

προβολέα σε χρήση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιάγραφες της μελέτης.  

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 

Ολογράφως:   Πεντακόσια  ευρώ  

Αριθμητικώς:  500,00€ 

 

 

Α.Τ.: 20 

Άρθρο: ΧΡΣ ΗΛΜ 60.10.01.02 

Ιστός φωτιστικού 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-101 

 

Ο ιστός θα είναι κυκλικός σταθερής διατομής 102mm,  πιστοποιημένος κατά ΕΝ 40-5, με 

απόληξη στο ανώτατο σημείο 60mm. Το ύψος του ιστού πάνω από το έδαφος θα είναι 6 

μέτρα.  

Ο ιστός θα είναι χαλύβδινος με πάχος τοιχώματος 4mm και υλικό κατασκευής S235JR. Θα 

είναι γαλβανισμένος (γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 1461) και θα 

φέρει επιπλέον ηλεκτροστατική βαφή που θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από την 

ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Το πάχος της βαφής (μαζί με το γαλβάνισμα) 

θα είναι τουλάχιστον 200μm. Ο ιστός θα έχει θυρίδα σε ύψος περίπου 800mm από το 

έδαφος ενδεικτικών διαστάσεων 300x70 , η οποία θα κλίνει ερμητικά έτσι ώστε να υπάρχει 

πρόσβαση στη συνδεσμολογία των καλωδίων της κεντρικής γραμμής με τα καλώδια που 

καταλήγουν στο φωτιστικό σώμα. Ο ιστός θα είναι εφοδιασμένος με ένα ακροκιβώτιο 

τοποθετημένο πίσω ακριβώς από τη θυρίδα, στο οποίο θα υπάρχει ένας μικροαυτόματος 6Α ο 

οποίος θα απομονώνει σε περίπτωση βλάβης ή βραχυκυκλώματος το κύκλωμα του 

φωτιστικού χωρίς να επηρεάζεται το υπόλοιπο δίκτυο. Το ακροκιβώτιο θα είναι πλαστικό, θα 

διαθέτει διάφανο ανοιγόμενο κάλυμμα , θα είναι αυτοσβενόμενο με δείκτη στεγανότητας 

ΙΡ54, κλάσης μόνωσης ΙΙ.Η στερέωση του ιστού θα γίνεται με πλάκα έδρασης ενδεικτικών 

διαστάσεων 310x310x12 με τέσσερα αγκύρια Μ16x500. Ο ιστός θα τοποθετείται σε βάση 

από σκυρόδεμα διαστάσεων που θα υποδειχθούν από την κατασκευάστρια εταιρία. 

Προμήθεια επί τόπου του έργου ιστού όπως περιγράφεται στο άρθρο στερεωμένου ετοίμου 

προς χρήση. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία μεταφοράς, τοποθέτησης, εκσκαφής του 

χώρου τοποθέτησης της βάσης, η τσιμεντένια βάση, τα αγκυρια, το ακροκιβώτιο, ο 

μικροαυτόματος καθώς και ότι άλλο υλικό ή εργασία απαιτείται για την παράδοση του ιστού 

σε χρήση.   

  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Ολογράφως:   Πεντακόσια  ευρώ  

Αριθμητικώς:  500,00€ 
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Α.Τ.: 21 

Άρθρο: ΣΡΧ ΑΤΗΕ Ν\9307.3 

ΦΡΕΑΤΙΟ  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 

 

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα με τοιχώματα πάχους 10 cm,  χυτοσίδηρό καπάκι 
40x40cm κατηγορίας Β125 πιστοποιημένο κατά ΕΝ 124 βάθους 70cm Δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των 

άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε 
εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 

του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί χαλίκια τα οποία περιλαμβάνονται 
στην τιμή όπως και το χυτοσιδηρό καπάκι 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).   
 

Ολογράφως:   Εκατό πενήντα  ευρώ  

Αριθμητικώς:  150,00€ 

 

 

Α.Τ.: 22 

Άρθρο: ΧΡΣ ΑΤΗΕ 8732.2.3 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ( σπιράλ )  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8 

 

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα με τοιχώματα πάχους 10 cm,  χυτοσίδηρό καπάκι 

40x40cm κατηγορίας Β125 πιστοποιημένο κατά ΕΝ 124 βάθους 70cm Δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των 

άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε 
εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 
του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί χαλίκια τα οποία περιλαμβάνονται 

στην τιμή όπως και το χυτοσιδηρό καπάκι 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) 
 

Ολογράφως:   Ένα  ευρώ  

Αριθμητικώς:  1,00€ 

 

 

 

Α.Τ.: 23 

Άρθρο: ΧΡΣ ΑΤΗΕ 8774.3.1 

Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό 3x1,5mm2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102 

 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο ή τοποθετημένο εντός σπιράλ σε χάνδακά δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά,) επί τόπου και εργασία, 
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τοποθέτησης διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.  
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) 
 

Ολογράφως:   Ένα  ευρώ  

Αριθμητικώς:  1,00€ 

 

Α.Τ.: 24 

Άρθρο: ΟΙΚ. 71.85     

Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136  

 

Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m3, με έγχρωμα 
πρόσμικτα, βιομηχανικής προέλευσης, παραδιδόμενο σε σάκους ή σιλό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
"Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα", με σήμανση 
CE. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η απώλεια υλικού 
(φύρα), τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Ολογράφως:    Δεκαοκτώ ευρώ  

Αριθμητικώς:   18,00€ 

 

Α.Τ.: 25 

Άρθρο: ΠΡΣ Β4  

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2921 

Εφαρμόζεται το άρθρο Β - 51 του ΝΕΤ Οδοποιίας 

 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
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0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής       του, η 
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 

Ολογράφως: Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά   

Αριθμητικώς: 9,50 € 

 

Α.Τ.: 26 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β4  

Πρόχυτα κράσπεδα κήπου ίσια (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2921 

Εφαρμόζεται το άρθρο Β - 51 του ΝΕΤ Οδοποιίας 

Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων κήπου από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15, διατομής 0.06Χ0.25 μ., σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με 
ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με 
αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των 
κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η 
δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία  ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, μεχρήσητεμαχίωνμήκουςόχιμικρότερουτων0,50 μ. με λεία 
επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς 
πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η 
δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.  
 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά   

Αριθμητικώς: 5,50 € 

 

 

Α.Τ.: 27 

Άρθρο: ΟΔΟ Γ-1.2 

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3111.Β 

 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 

υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 

υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
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• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

 

Ολογράφως:    Ένα  ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά  

Αριθμητικώς:   1,48 € 

 

 

Α.Τ.: 28 

Άρθρο: ΟΔΟ Γ-2.2 

Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3211.Β 

    

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
 

Ολογράφως:    Ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικώς:  1,58€ 

 

 

Α.Τ.: 29 

Άρθρο: ΟΔΟ Δ.3 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4110 

 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  
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• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

Ολογράφως:    Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

Αριθμητικώς:  1,20€ 

 

 

Α.Τ.: 30 

Άρθρο: ΟΔΟ Δ.3 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4110 

 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον 
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Άρθρο Δ-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 

 

Ολογράφως:   Επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 

Αριθμητικώς:  7,91 € 
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Α.Τ.: 31 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β10.12 

Παγκάκι κήπου με μεταλλικό σκελετό  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104 

 
Παγκάκι διαστάσεων 186Χ67Χ80 cm με σκελετό από σιδηροσωλήνα κυκλικής διατομής και πάχους 
2,50mm τουλάχιστον.  
Στο άνω μέρος του σκελετού κυκλικής διατομής και διαμέτρου Φ42 τοποθετούνται 30 ξύλινες πλάκες 
Πεύκης διαστάσεων 102Χ349Χ25 mm, εκ των οποίων οι δυο θα είναι διαφορετικού χρώματος, και οι 
οποίες ξύλινες πλάκες θα σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής Οι ξύλινες πλάκες, οι άκρες και 
όλες οι γωνίες τους πρέπει να είναι καλά μπανιαρισμένες και τριμμένες. Στα πλαϊνά τοποθετούνται 
καμπυλωτά στηρίγματα κυκλικής διατομής διαμέτρου Φ60 και πάχους 2,50mm τουλάχιστον. 
Οι ξύλινες πλάκες βιδώνονται στους σιδηροδοκούς με καραβίδες καταλλήλων διαστάσεων. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα  ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο .Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. 
Τα ξύλινα στοιχεία του παγκακιού θα είναι από ξύλο Πεύκης αρκτικού κύκλου .      
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια 
και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό, ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Οι 
τάπες – διακοσμητικά που χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά, μη τοξικά, από 
πολυπροπυλένιο.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια και η τοποθέτηση (στερέωση) με όλη την απαιτούμενη εργασία και υλικά, στην οριστική 
του θέση προς χρήση. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

Ολογράφως:   Τετρακόσια ευρώ  

Αριθμητικώς:  400,00€ 

 

 

Α.Τ.: 32 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β11.3 

Μεταλλικός τετράγωνος κάδος με επένδυση  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104 

 

Κάδος απορριμμάτων διαστάσεων 43Χ43Χ80 cm (M x Π x Y) χωρητικότητας 40L αποτελούμενος από 
χαλύβδινο σκελετό ο οποίος εξωτερικά φέρει επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Στο άνω μέρος 
του κάδου τοποθετείτε ένα τετράγωνο χαλύβδινο πλαίσιο. Ενώ περιμετρικά αυτού τοποθετούνται 
είκοσι (20) πλάκες πεύκης διαστάσεων 10 mm, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) έχουν διαφορετικό 
χρώμα. Οι ξύλινες πλάκες, οι άκρες και όλες οι γωνίες τους πρέπει να είναι καλά μπανιαρισμένες και 
τριμμένες. 
Οι ξύλινες πλάκες βιδώνονται στους σιδηροδοκούς με καραβίδες καταλλήλων διαστάσεων. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο .Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. 
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Τα ξύλινα στοιχεία του παγκακιού θα είναι από ξύλο Πεύκης αρκτικού κύκλου .      
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια 
και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό, ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Οι 
τάπες – διακοσμητικά που χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά, μη τοξικά, από 
πολυπροπυλένιο.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια και η τοποθέτηση (στερέωση) με όλη την απαιτούμενη εργασία και υλικά, στην οριστική 
του θέση προς χρήση. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

Ολογράφως:   Διακόσια ευρώ  

Αριθμητικώς:  200,00€ 

 

 

Α.Τ.: 33 

Άρθρο: ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β12.16 

Σετ εννέα (9) οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104 

 

ΣΕΤ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  
 
Γενικά Στοιχεία για τα σετ εννέα (9) οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου 
 
Τα όργανα άθλησης των ‘σετ εννέα (9) οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου’ θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16630. Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να 
υποβάλλει μαζί με την τεχνική του προσφορά, το πιστοποιητικό ΕΝ 16630 για όλα τα προσφερόμενα 
όργανα άθλησης ‘σετ εννέα (9) οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου’. 
 
Η εταιρεία κατασκευής των οργάνων άθλησης, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση και OHSAS 18001 ή ISO 
45001 Σύστημα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ή αντίστοιχα ισοδύναμα σε ισχύ. Τα εν 
λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Όλα τα 
αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
 
Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, να έχουν 
στιβαρότητα και σταθερότητα, να τοποθετούνται σταθερά στο έδαφος και να μην μπορούν να 
μετακινούνται από τους χρήστες.  
 
Ο πλήρης εξοπλισμός θα παρέχει ικανοποιητική κίνηση και εξάσκηση για κάθε μυϊκή ομάδα με βάση 
την εργονομία . Τα όργανα δεν θα έχουν καμία επικίνδυνη επιφάνεια. 
 
Η λειτουργία των οργάνων θα πρέπει να στηρίζεται σε αρθρωτό σύστημα προκειμένου ο ασκούμενος 
να έλκει ή να σηκώνει το βάρος του ίδιου του σώματός τους χωρίς να απαιτείται κανένας μηχανισμός 
διαβάθμισης δυσκολίας της άσκησης. 
 
Το σύστημα εγκατάστασης θα εγγυάται άριστη σταθερότητα για τα μηχανήματα και θα μεταφέρει το 
φορτίο της ευκινησίας και αιώρησης απευθείας στο έδαφος. Ως εκ τούτου ο εξοπλισμός θα είναι 
άκαμπτος. 
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Καθώς το υπαίθριο γυμναστήριο θα λειτουργεί χωρίς την παρουσία γυμναστή τα όργανα θα πρέπει να 
φέρουν ευανάγνωστες μεταλλικές ταμπέλες και όχι αυτοκόλλητες , με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως και  
ενημέρωσης  ως  προς  τους  ασκούμενους  μύες,  ηλικιακή  ομάδα  χρηστών,  κιλά χρηστών 
κ.λπ. στην Ελληνική Γλώσσα.  
 
Εγκατάσταση των οργάνων γυμναστικής: 
Η εγκατάσταση των οργάνων θα γίνεται πάνω σε σταθερό έδαφος με επίπεδη επιφάνεια από 
οποιοδήποτε υλικό είτε με πάκτωση σε βάσεις οπλισμένου σκυροδέματος είτε απευθείας με χρήση 
χημικών αγκυρίων τύπου hilti  για λόγους σταθερότητας. 
 
Χαρακτηριστικά για τα όργανα σετ εννέα (9) οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου 
 
Υλικό κατασκευής- βαφή οργάνων και τοποθέτηση σωλήνων οργάνων άθλησης 
Τα όργανα άθλησης για υπαίθριο χώρο θα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινους σωλήνες οι οποίοι 
θα συγκολληθούν σε υψηλή συχνότητα σύμφωνα με τα πρότυπα ανοχής και θα έχουν κατάλληλα 
μετρηθεί το μέγεθος και η διατομή, όλα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  
Οι κύριοι φέροντες στύλοι θα αποτελούνται από σωλήνες χάλυβα διαμέτρου τουλάχιστον 110 mm και 
πάχους περίπου 3mm. 
 
Οι χειρολαβές, τα πεντάλ ποδηλασίας, τα καλύμματα των σωλήνων , τα μονά πέλματα, τα διπλά 
πέλματα, οι πλάτες και τα καθίσματα θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο . 
Η παραγωγή θα γίνεται με τρόπο ώστε θα εμποδίζεται το ξεθώριασμα του χρώματος των οργάνων 
άθλησης και θα συμβάλει στη διατήρηση του χρώματος, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι βαφές 
που θα χρησιμοποιηθούν για το χρωματισμό όλων των μερών των οργάνων άθλησης θα είναι 
σύμφωνες με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ώστε να μην βλάπτουν την υγεία των χρηστών. 
Σχετικά με το χρώμα, για  την  καλύτερη  πρόσφυση  του  χρώματος  και  την  καλύτερη  αντοχή  
σε εφελκυσμό για τις συγκολλημένες επιφάνειες, σε όλα τα μεταλλικά μέρη θα ακολουθείται η 
διαδικασία της αμμοβολής, ενώ η διαδικασία βαφής θα ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια: Όλα τα κύρια 
και επιμέρους μεταλλικά μέρη θα πρέπει να καλύπτονται ηλεκτροστατικά με βαφή πούδρας. Τα 
ηλεκτροστατικά βαμμένα υλικά θα τοποθετούνται σε  κλίβανο  θέρμανσης  σε θερμοκρασία 
200-220οC για τουλάχιστον 20 λεπτά. 
 
Οι σωλήνες σύνδεσης του κύριου πλαισίου του συστήματος θα πρέπει να συγκολλούνται σε ένα 
σύστημα σύμπλεξης. Τα τμήματα της κύριας κατασκευής των οργάνων άθλησης θα πρέπει να κοπούν 
σε κατάλληλη διάμετρο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο λέιζερ και οι σωλήνες να τοποθετηθούν σε αυτές 
ανοίγοντας οπές. Η συγκόλληση της προαναφερθείσας δομής θα γίνεται με ενεργό αέριο μετάλλων 
(MAG). 
 
Χαρακτηριστικά πελμάτων-καθισμάτων-πλάτες 
Όλα τα καθίσματα, οι πλάτες καθισμάτων και τα στηρίγματα ποδιών/πέλματα που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικά φύλλα 3mm με επικάλυψη από 
πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο της έγχυσης και θα πρέπει να στερεώνονται στο κύριο σώμα με τη 
βοήθεια γαλβανισμένων βιδών. 
 
Σύστημα αγκύρωσης – Βάσεις 
Το σύστημα αγκύρωσης περιλαμβάνει προπαρασκευασμένους στύλους, μήκους τουλάχιστον 0,3 m, οι 
οποίοι θα είναι αγκυρωμένοι μέσα σε τσιμέντο τουλάχιστον 0,35m και να διαπερνούν τουλάχιστον 
0,008m φλάτζα-πλάκα, θα χρησιμεύουν ως βάσεις της δομής. Μετά την εγκατάσταση, ο κάθε 
σωλήνας διαμέτρου τουλάχιστον 110mm που θα είναι σε επαφή με το έδαφος θα καλύπτεται με 
κατάλληλο πλαστικό καπάκι δύο τεμαχίων, με σκοπό να καλύψει την αγκύρωση ώστε να μην είναι 
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ορατός. Τα κατώτερα τμήματα των αμμοβολισμένων σωλήνων του κυρίως σώματος θα πρέπει να 
είναι στερεωμένα στο έδαφος μέσω συγκόλλησης χρησιμοποιώντας κατάλληλες φλάντζες από 
χάλυβα. 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
 

Όργανο αερόβιας βάδισης (διπλό)        
Διπλό όργανο αερόβιας γυμναστικής βάδισης αέρος για την εκγύμναση και ενδυνάμωση των μυών 
των άνω και κάτω άκρων, της μέσης και των κοιλιακών, που θα βελτιώνει  την ευκαμψία, τον 
συντονισμό και τη σταθερότητα των άνω και κάτω άκρων και της μέσης και θα βοηθάει στην 
ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Μέσω της συγκεκριµένης αερόβιας άσκησης θα 
γυμνάζεται και θα αποκτά ευελιξία όλο το σώµα, καθώς γίνεται επιτάχυνση της κυκλοφορίας του 
αίματος.  
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης όρθιος, κρατώντας τις λαβές και 
έχοντας  τα  πέλματα  στους υποδοχείς πελμάτων,  κινεί µπρος - πίσω πόδια και χέρια και 
συγχρονίζει την κίνηση των άνω και κάτω άκρων, σε ρυθμό βαδίσματος.  
 
Προτεινόμενες  διαστάσεις: 
Μέγεθος μονάδας : 1,3 m x 1,8 m x 1.7 m 
Χώρος ασφαλείας: 4,2 m x 4,8 m 
Ηλικία: 14+ ετών   
 
Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών (διπλό)        
Διπλό όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών, για την εκγύμναση και ενδυνάμωση της σπονδυλικής 
στήλης και του ισχίου, που θα βοηθάει στην ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, της 
κυκλοφορίας του αίματος και της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος.  
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται, όταν ο κάθε χρήστης όρθιος, κρατώντας σφιχτά τις λαβές με τα δύο χέρια 
και έχοντας και τα δύο του πέλματα στoν υποδοχέα πελμάτων, κινεί αριστερά - δεξιά τα πόδια από τη 
μία πλευρά στην άλλη, όπως ένα εκκρεμές. 
 
Προτεινόμενες  διαστάσεις: 
Μέγεθος μονάδας : 1,2 m x 1,0 m x 1,3 
Χώρος ασφαλείας: 4,2 m x 4,0 m 
Ηλικία: 14+ ετών   
 
 
Όργανο αεροβικής βάδισης (μονό)   
Μονό όργανο βάδισης αέρος, για την εκγύμναση και ενδυνάμωση των μυών των κάτω άκρων και της 
μέσης, που θα βελτιώνει  την ευκαμψία, τον συντονισμό και τη σταθερότητα των κάτω άκρων  και της 
μέσης και θα βοηθάει στην ενδυνάμωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.  
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης όρθιος και κρατώντας σφιχτά τη σταθερή μπάρα  με τα 2 
χέρια, κινεί τα πόδια σε ρυθμό βαδίσματος. 
 
Προτεινόμενες  διαστάσεις: 
Μέγεθος μονάδας : 0,6 m x 1,2 m x 1,3 m 
Χώρος ασφαλείας: 4,1 m x 3,5 m 
Ηλικία: 14+ ετών   
 
Όργανο διάτασης ποδιών και εκγύμνασης κοιλιακών (διπλό)      
Διπλό όργανο έκτασης ποδιών, για την εκγύμναση και ενδυνάμωση των μυών των κάτω άκρων, της 
μέσης και των κοιλιακών.  
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Η άσκηση θα επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης καθήμενος, κρατώντας τις χειρολαβές και πατώντας τα 
πέλματα στους υποδοχείς πελμάτων, εκτείνει τα πόδια του, με αντίβαρο το βάρος του σώματος.  
 
Προτεινόμενες  διαστάσεις: 
Μέγεθος μονάδας : 0,6 m x 2,1 m x 1,8 m 
Χώρος ασφαλείας: 3,6 m x 5,1 m 
Ηλικία: 14+ ετών   
 
 
Όργανο ποδηλάτου (μονό)  
Μονό όργανο ποδηλάτου για την εκγύμναση και ενδυνάμωση της περιοχής της μέσης, των ποδιών, 
των κοιλιακών, των χεριών και των ώμων που θα βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Θα 
συμβάλλει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος, τους ρευματισμούς και στην εκγύμναση των 
αδύναμων μυϊκών ομάδων.  
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται όταν ο καθήμενος χρήστης συγχρονίζει και κινεί τα κάτω άκρα εν είδη 
ποδηλατικής κίνησης. 
 
Προτεινόμενες  διαστάσεις: 
Μέγεθος μονάδας : 1,3 m x 1,5 m x 0,8m 
Χώρος ασφαλείας: 4,3 m x 3,0 m 
Ηλικία: 14+ ετών   
 
Όργανο εκγύμνασης μέσης και κοιλιακών (τριπλό) 
Τριπλό όργανο εκγύμνασης μέσης και κοιλιακών για τη διάταση και ενδυνάμωση των μυών της μέσης 
και των κοιλιακών. Το όργανο θα περιλαμβάνει δύο θέσεις για όρθια χρήση και μία θέση με σέλα 
τύπου ποδηλάτου για καθήμενο χρήστη.  
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης, κρατώντας σφιχτά την κυκλική μπάρα με τα δύο χέρια, 
κινεί τον κορμό του δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.  
 
Προτεινόμενες  διαστάσεις: 
Μέγεθος μονάδας : 1,5 m x 1,6 m x 1,7 
Χώρος ασφαλείας: 4,5 m x 4,3 m 
Ηλικία: 14+ ετών   
 
Όργανο εκγύμνασης ώμων και βραχιόνων (διπλό)     
Διπλό όργανο εκγύμνασης των καρπών, των βραχιόνων, των ώμων και των αρθρώσεων για την 
ενδυνάμωσή τους. Το όργανο θα αποτελείται από ένα ζεύγος περιστρεφόμενων δίσκων και ένα 
περιστρεφόμενο τιμόνι.  
Η άσκηση θα επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης, κρατώντας το ζεύγος των δίσκων ή το τιμόνι, τα 
περιστρέφει  με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αντίστροφα. 
 
Προτεινόμενες  διαστάσεις: 
Μέγεθος μονάδας : 0,9 m x 1,6 m  
Χώρος ασφαλείας: 3,8 m x 4,0 m 
Ηλικία: 14+ ετών   
 
Όργανο πάγκος εκγύμνασης κοιλιακών και ραχιαίων (μονό)  
Μονό όργανο πάγκου κοιλιακών, για την εκγύμναση των κοιλιακών μυών, των μυών της μέσης και της 
πλάτης και τη βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων.  
Η άσκηση  θα επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης, ξαπλωμένος στον πάγκο, ανυψώνει τον κορμό του 
χρησιµοποιώντας τους κοιλιακούς µύες του. 
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Προτεινόμενες  διαστάσεις: 
Μέγεθος μονάδας : 0,7 m x 2,2 m x 0,7 
Χώρος ασφαλείας: 5,1 m x 3,6 m 
Ηλικία: 14+ ετών   
 
Όργανο εκγύμνασης ποδιών (μονό)        
Μονό όργανο εκτάσεων, για την εκγύμναση και ενδυνάμωση των μηριαίων τετρακέφαλων, της μέσης 
και των κοιλιακών μυών.  
Η άσκηση επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης, καθήμενος και με τα πέλματα στηριζόμενα κάτω από τη 
ανυψούμενη μπάρα, με τα πόδια σε γωνία ίση ή μικρότερη των 90 μοιρών και κρατώντας τις 
χειρολαβές εκτείνει τα πόδια προς τα πάνω, μέχρι αυτά να έχουν έρθει σε ευθεία γραμμή, 
ανυψώνοντας ταυτόχρονα την μπάρα των ποδιών με αντίβαρο το βάρος του σώματος του. 
 
Προτεινόμενες  διαστάσεις: 
Μέγεθος μονάδας : 0,7 m x 1,0 m x 0,7 
Χώρος ασφαλείας: 3,7 m x 3,6 m 
Ηλικία: 14+ ετών   
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια ενός σετ, τον εννέα (9) οργάνων γυμναστικής , η τοποθέτηση στο 
χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, το κόστος των υλικών και εργασιών για την σωστή και 
ασφαλή τοποθέτηση έτοιμα προς χρήση, και για την ασφαλή  λειτουργία τους .  
Τιμή ανά σετ οργάνων γυμναστικής τοποθετημένα  (τεμ). 
 

Ολογράφως:   Δεκαπέντε χιλιάδες  ευρώ  

Αριθμητικώς:  15.000,00€ 

 
 



«Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο αυτού και 

στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης» 

 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   Σελίδα 61 από 61 

 

 

 

 

 

 

Κατερίνη  25-08-2021  Κατερίνη  25-08-2021 
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Ο Συντάξας  Η αν. Προϊστάμενη Τμήματος 
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Καραγιαννίδης 

Τ.Ε  Μηχ/κός 

 Μαρίνα Χρονάκη 

Πολ/κός Μηχ/κός 

 

   

  Κατερίνη  25-08-2021 
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  Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

   

   

  Γεώργιος Παλαιοσελίτης 
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Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της εργολαβίας – Ισχύοντες νόμοι 

 

1.1. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς 

συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις 

απαιτούμενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου Ανάπλαση πάρκου 

Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο 

αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης’ 

σύμφωνα με τα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών. 

Με την εκτέλεση των προβλεπόμενων από τη μελέτη εργασιών του παραπάνω έργου με 

τίτλο ‘Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση οργάνων 

εκγύμνασης στον χώρο αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, της 

Κοινότητας Κατερίνης’ προβλέπονται:  

α) στο πάρκο Ευαγγελικών να πραγματοποιηθεί η αφαίρεση κατεστραμμένων πλακών 

πεζοδρόμου, κράσπεδων κήπου και πεζοδρομίου, καθώς και κεραμικών πλακιδίων και η 

αντικατάσταση τους ώστε το πάρκο να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση το πάρκο. 

Επίσης θα λάβει χώρα καθαίρεση επιχρισμάτων  σε θέσεις όπου είναι κατεστραμμένα και 

η επανάχριση τους με νέα έγχρωμα επιχρίσματα. Θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα 

καλάθια απορριμμάτων και τα παγκάκια ανάπαυσης  και θα τοποθετηθεί ένα σετ (9) 

οργάνων εκγύμνασης εξωτερικού χώρου.  

β) Στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, θα διαμορφωθεί χώρος περίπου 400μ2, 

όπου θα γίνει εκσκαφή για την διαμόρφωση του χώρου και οριοθέτηση αυτού με 

κράσπεδα κήπου, θα τοποθετηθεί υπόβαση και βάση και  θα γίνει ασφαλτική 

προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση, για την τοποθέτηση επίσης ενός σετ (9) οργάνων 

εκγύμνασης εξωτερικού χώρου.  

1.2 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς 

συµβατικούς  όρους, που τίθενται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις 

του υπόψη έργου. Για τα θέματα που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ισχύουν οι 

νομοθετικές διατάξεις. 

1.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος 

μελέτης το οποίο είναι στη διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεμία ουσιώδης παρέκκλιση 

από την μελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιο κατασκευής του έργου πλην 

απροβλέπτων καταστάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας 

2.1 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης. 

2.2 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που 

περιέχεται στον προϋπολογισμό μελέτης (Ν.4412/16, άρ. 135, §4, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει). 
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ΑΡΘΡΟ 3ο - Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 

3.1 Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι, οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου της 

μελέτης, αυξημένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για το όφελος 

του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Ισχύουσες διατάξεις 

4.1 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα  

4.2 Οι διατάξεις του Ν.4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021. «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 

και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

4.3 Η αρ.35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 

παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, που ισχύουν για το Δημόσιο. 

4.4 Το Π.Δ.171/87 (ΦΕΚ 84/Α/87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με 

τον Ν.4412/2016. 

4.5 Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κατερίνης, όπως αυτός δημοσιεύτηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

4.6 Το ΠΔ 798/80 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» . 

4.7 Το ΠΔ 447/75 «περί ασφαλείας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων 

μισθωτών». 

4.8 Το ΠΔ 1073/81 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδομών κ.τ.λ. ». 

4.9 Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με κολώνα και 

αγωγούς της ΔΕΗ,ΟΤΕ, Οργανισμούς Ύδρευσης - Αποχέτευσης κ.τ.λ.). 

4.10 Οι διατάξεις της ΔΕΗ. 

4.11 Οι εγκεκριμένες Πρότυπες Προδιαγραφές του ΥΔΕ. 

4.12 Οι εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του ΥΔΕ. 

4.13 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

4.13 Η Πρότυπη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για έργα οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4.14 Κάθε διάταξη, Πρότυπο, Προδιαγραφή, Κανονισμό, που δεν έρχεται σε αντίθεση 

με τα προηγούμενα. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο - Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της μελέτης. 

5.1 Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 

5.1.1. Το Συμφωνητικό 

5.1.2. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5.1.3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

5.1.4. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου. 

5.1.5. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 

την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς και το οργανόγραμμα ανάπτυξης του εργοταξίου 

σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 Ν. 

4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021.  

5.1.6. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

5.2 Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα 

παραπάνω συμβατικά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου 5, η τελική επιλογή θα 

ανήκει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφωθεί αναντίρρητα σε αυτήν χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε 

απαίτηση για αποζημίωση, από αυτήν την αιτία . 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

ανάδοχος : 

6.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση και την φύση του 

εδάφους  του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών 

συνθηκών κατασκευής του. 

6.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης  και τα τεύχη 

μελέτης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των 

εργασιών κατασκευής του. 

6.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις 

παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν 

απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή 

λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με την μελέτη των 

συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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ΑΡΘΡΟ 7ο - Εργολαβία, Ποσοστά, Απολογιστικές εργασίες, Κανονισμός τιμών 

μονάδας νέων εργασιών. 

7.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του έργου, 

που αποτιμάται σε τιμές μονάδας (άρθρο 53 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

με το Άρθρο 16 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021) 

7.2 Κατά την εκτέλεση του έργου, αν παραστεί ανάγκη, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εκτελέσει τις αναγκαίες επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες καθώς και 

απολογιστικές εργασίες, αν δοθεί ειδική εντολή από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα 

άρθρα 155 και 154 του Ν.4412/2016 αντιστοίχως ( όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 

74 και 73 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021)  

7.3 Αν παραστεί ανάγκη εκτελέσεως νέων εργασιών, που δεν προβλέπονται στην 

σύμβαση, συντάσσεται πρωτόκολλο που κανονίζει νέες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 156 

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 με ισχύ την 

1/9/2021 . 

ΑΡΘΡΟ 8ο - Προθεσμίες 

8.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει, και να αποπερατώσει το έργο σε 

εννέα (9)  μήνες συνολική προθεσμία από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

(άρθρο 147 του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν. 4782/2021 με 

ισχύ την 1/9/2021). 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ σύμφωνα µε το άρθρο 147 του Π∆ 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021. 

Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π.) 

 (1) 1η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (1η Α.Π.)  

Όχι νωρίτερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες και αργότερα από 30 ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης  ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και 

υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου". Το 

χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει: 

• Γραμμικό διάγραμμα χρονικού προγραμματισμού (διάγραμμα Gantt) με ποσοτική 

κατανομή των  εργασιών ανά μήνα, 

• Έκθεση που αναλύει και αιτιολογεί τον προτεινόμενο προγραμματισμό και το 

μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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 (2) 2η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (2η Α.Π.) 

Όχι αργότερα από τριάντα(30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο 

οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και 

μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεσή του. 

Επίσης ο Ανάδοχος στο παραπάνω χρονικό διάστημα θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση 

ανάληψης καθηκόντων του προϊσταμένου  του εργοταξιακού γραφείου και σχετικό 

πληρεξούσιο καθώς και Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα µε το Π∆ 

305/96.  

Παράταση της προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για: 

• τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο, 

• τον χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα (π.χ. 

λατομεία) ή των δανείων υλικών για επιχώματα (π.χ. χείμαρροι, ορυχεία), 

• τη σύγχρονη εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για 

το έργο και από άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες, που θα βρίσκονται 

εν ενεργεία κοντά στις πηγές λήψης υλικών, 

• την κατάσταση των οδών προσπέλασης των πηγών λήψης υλικών και των συνθηκών 

για τη διάνοιξη νέων οδών, 

• τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, 

• τη δυνατότητα εξεύρεσης προσωπικού, μηχανημάτων κλπ. 

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

147 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021. Όλες οι 

προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Ποινικές ρήτρες (άρθρο 148 του Ν.4412/2016) 

Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας 

κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις 

σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 67 Ν. 

4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021,  δηλαδή για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους της 

υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται ποινική ρήτρα δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με 

το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής 

προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 

αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις 

εκατό (20%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. 

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της 

σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την 

αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία 

του έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν 
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επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο 

ρήτρα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης 

από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για 

κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των 

τμηματικών προθεσμιών (αποκλειστικών) δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία 

τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με 

απόλυτη ακρίβεια.  

Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται 

με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, 

κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 

του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 

1/9/2021) 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Χρονοδιάγραμμα κατασκευής  (άρθρο 145  του Ν.4412/2016,  όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021)  

10.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει, και να αποπερατώσει το έργο 

σε 6   (έξι) μήνες  συνολική προθεσμία από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

(άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν. 4782/2021 με 

ισχύ την 1/9/2021). 

10.2. Μέσα σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από  δέκα πέντε 

(15) ημερολογιακές μέρες και περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία 

για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου ".  

10.3. Σε έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 € είναι υποχρεωτική η σύνταξη 

τευχών ή διαγραμμάτων µε τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, σύμφωνα µε το άρθρο 

145 § 3 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 Ν. 4782/2021 με ισχύ 

την 1/9/2021.  

 Επίσης, το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται 

αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας κ.λ.π. 

10.4. Η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα, έχοντας 

δικαίωμα να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
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από την υποβολή του. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται σύμφωνα 

με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 Ν. 

4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021. 

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του 

έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου, η οποία καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης και πάντως, ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που 

προβλέπεται να εκτελεσθούν 

10.5. Με την έγκριση του αναπροσαρμοζόμενου προγράμματος καθορίζονται οι 

τμηματικές προθεσμίες που παραμένουν, μπορούν δε να ορισθούν νέες τμηματικές 

προθεσμίες για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες ποινικές ρήτρες. 

10.6. Επιπλέον  το αργότερα τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 

εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 

εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 

εκτέλεσή του. 

10.7. Η μη εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων από πλευράς αναδόχου αποτελεί 

λόγο έκπτωσης του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 11ο - Μελέτες 

11.1. Γενικά το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή 

και τις εγκεκριμένε τεχνικές μελέτες. 

11.2. Η υπηρεσία δύναται να αναθέσει στον ανάδοχο, την σύνταξη οιασδήποτε μελέτης 

του έργου κατά τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην εκπόνηση και υποβολή στην υπηρεσία των ανατιθεμένων μελετών, 

μέσα στις τιθέμενες από αυτήν εύλογες προθεσμίες. 

11.3. Όλες οι αναγκαίες μελέτες του έργου ή μέρος αυτών είναι δυνατόν να συνταχθούν 

με ευθύνη της υπηρεσίας, η οποία ενδέχεται να προσλάβει τεχνικό σύμβουλο για την 

διευκόλυνση του έργου της. 

11.4. O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση σε πλήρη 

έλεγχο της τεχνικής μελέτης του έργου, με τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, 

ερευνών κ.λπ., και να υποβάλλει παρατηρήσεις και προτάσεις που θα αφορούν στην 

συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και τυχόν πλημμελώς μελετηθέντων επιμέρους θεμάτων 

με σκοπό να προκύψει, με βάση τις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές μελέτες, όπως 

αυτές θα βελτιωθούν, όπως παραπάνω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό, 

που να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόμενη 

διάρκεια ζωής του. 

Επίσης δύναται να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού 
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Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες και 

επιστημονικά τεκμηριωμένες από αυτόν μεταβολές του αρχικού συμβατικού 

αντικειμένου. 

11.5. Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Α.Π.Ε. δεν αναστέλλει την υποχρέωση του 

αναδόχου να εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες τεχνικές 

μελέτες και να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

εργολαβίας μέχρις ότου αποφασισθούν οι όποιες τροποποιήσεις από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

11.6. Το σχέδιο Α.Π.Ε. θα συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται 

αναλυτικά οι προτεινόμενες από τον ανάδοχο συμπληρώσεις των τεχνικών μελετών με 

πλήρη τεκμηρίωσή τους και ανάλυση των προτεινόμενων με το σχέδιο Α.Π.Ε 

διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ή των τυχόν 

απαιτούμενων νέων τιμών. 

11.7. Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συμπληρώσεις των εγκεκριμένων μελετών θα 

καλείται ο μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες του μελετητή θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα 

στο άρθρο 144 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 ΝΟΜΟΣ 

4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021. 

11.8. Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις, που κατά τη διάρκεια 

του έργου, διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες της εγκεκριμένης μελέτης. 

11.9. Εφόσον τυχόν κριθούν αναγκαίες τροποποιήσεις εγκεκριμένων μελετών αυτές θα 

εγκρίνονται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

11.10. Για την κατασκευήν όλων των ειδών σταθερών ικριωμάτων ο ανάδοχος 

υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, να προβεί στη σύνταξη σχετικής μελέτης, που θα υπογράφει ο 

επιβλέπων επί τόπου του έργου μηχανικός από πλευράς αναδόχου, ή οποιοσδήποτε 

μηχανικός, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού, κατά την κρίση και απόλυτη επιλογή του 

αναδόχου. Η υπόψη μελέτη θα υποβληθεί προς έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 

και αντίγραφο της θα τηρείται στο εργοτάξιο. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ευθύνες, προσωπικό αναδόχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του 

Ν. 4782/2021. 

12.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της 

σύμβασης  και τις έγγραφες εντολές των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων του 

φορέα κατασκευής του έργου εφόσον αυτές φέρουν τα κατά τον νόμο απαραίτητα 

εξωτερικά στοιχεία νομιμότητας, ευθυνόμενος έναντι του κυρίου του έργου για την 
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επιμέλεια που επιδεικνύει και στις δικές του υποθέσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί 

με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων τμημάτων του έργου, όπως 

προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης, τα οποία δεν 

επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του 

παρόντος. 

12.2. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την 

εκτέλεση εργασιών κατά τροποποίηση της σύμβασης, να χορηγήσει σχετική εντολή, για 

την εκτέλεση των εργασιών και πριν την υπογραφή σχετικής συμπληρωματικής 

σύμβασης κατά την παρ. 1, ή έγκρισης του ΑΠΕ κατά τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 156, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021, περί ειδικών θεμάτων 

τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξομειώσεων εργασιών και νέων 

εργασιών, και ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα 

που έγιναν αυθαίρετα και χωρίς έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας, έστω 

και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση 

ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που 

έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για 

κακοτεχνία. 

12.3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει 

για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, 

αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε 

περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του 

έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι 

δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του 

προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης και 

φθοράς τους, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης 

μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή 

επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, 

καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη 

υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο 

προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους 

δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

12.4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο 

προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι 

υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική 

ικριωμάτων και μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων και να λαμβάνει όλα τα σχετικά 

μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που 

προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, 
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ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο 

ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β’ 

266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β’ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β’ 16) αποφάσεις του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ανάλογα με τις 

προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη καθώς και τις 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη 

φάση της κατασκευής του έργου. 

12.5. Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δύναται, 

κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 62 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 9/3/2021. 

12.6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει κατ’ ελάχιστο για την κατασκευή του έργου 

το πιο κάτω τεχνικό προσωπικό: άρθρο 52 του ΠΔ 71/2019 και άρθρο 139 του 

Ν.4412/2016. 

α.  Έναν απόφοιτο ΚΑΤΕΕ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ή ΤΕ Έργων Υποδομής  

Β.  Έναν απόφοιτο ΚΑΤΕΕ ηλεκτρολογίας ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών  

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει συντονιστή και τεχνικό Ασφάλειας και 

Υγείας με τα προσόντα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις και τον ορισμό αυτό να 

τον κοινοποιήσει στην Δ/νουσα Υπηρεσία. 

12.7. Η υπηρεσία μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται 

δικαιολογημένα ακατάλληλο. 

12.8. Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα θα πρέπει να 

κατασκευάζεται με δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα. 

12.9. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών 

αδρανών υλικών ή άλλων υλικών που δεν προέρχονται από το εμπόριο. Οι πηγές αυτές 

πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία που 

μπορεί να απαγορεύσει την χρήση απρόσφορων για τα έργα πηγών. 

12.10. Όλα τα υλικά έτοιμα ή ημικατεργασμένα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

δόκιμα κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά 

και μηχανήματα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων 

Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, 

πρέπει δε βάσει της εγκυκλίου Ε153/85 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να χρησιμοποιούνται κατά 

προτεραιότητα εγχώρια προϊόντα. 
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12.11. Για υλικά κατεδαφίσεων εφαρμογή έχει η ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103 Μέτρα, 

όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), για τις αρχαιότητες και την εκτέλεση 

οποιωνδήποτε άλλων έργων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 138 του 

Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 59 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 

1/9/2021) 

12.12. Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή 

παρουσιάζονται ελαττώματα που δεν αποκαθιστά ο ανάδοχος κοινοποιείται σε αυτόν 

Ειδική διαταγή (άρθρο 159 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν. 4782/2021). Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν 

είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την 

αποκατάστασή τους. 

12.13. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις εργοταξιακές θέσεις και σε όλες τις θέσεις, 

που εκτελούνται εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούμενων σημάτων 

και πινακίδων ασφαλείας φροντίζοντας για την συντήρηση τους. Θα χρησιμοποιούνται, 

όπου υπάρχει ανάγκη, και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή 

καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για την ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και των 

προσπελάσεων του εργοταξίου. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα 

τοποθετηθούν υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σημεία (flashing lights) κατά τις 

υποδείξεις της επίβλεψης. Γενικότερα θα τηρηθούν οι Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ502/1-7- 03 (ΦΕΚ Β 946/9-7-2003) απόφασης «Έγκριση Τεχνικής 

Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων 

περιοχών ως ελάχιστα όρια» 

12.14. Ο ανάδοχος έχει πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή 

βλάβη που συμβαίνει στον ίδιο, το προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας ενεργειών ή 

παραλείψεων, που έχουν άμεση σχέση με την εκτέλεση της εργολαβίας. 

12.15. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για 

την έκδοση κάθε κατά νόμο αδείας, πλην οικοδομικής, και είναι υπεύθυνος ουσιαστικά 

και αποκλειστικά για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. 

12.16. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην 

έλλειψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 

ανακοινώνει αμέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των 

διαφόρων αρχών, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν, σχετικά με 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας που έχουν σχέση με την εκτέλεση του 

έργου. 

12.17. Παραβάσεις επιφέρουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


15 
 

12.18. Κατά την εκτέλεση του έργου παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων του 

αναδόχου για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία του κοινού κ.λ.π. 

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016) τιμωρούνται με καταβολή 

σχετικών αποζημιώσεων. 

12.19. Κατά την εκτέλεση του έργου επί διαπιστωμένων παραβάσεων προδιαγραφών 

και κανονισμών επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021.  

12.20. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την αρμόδια Αρχαιολογική 

υπηρεσία τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη οποιουδήποτε είδους εκσκαφών. 

12.21. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη διευθύνουσα 

υπηρεσία, αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα 

τέχνης. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την 

καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτήν την αιτία, έχουν εφαρμογή οι 

σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.. 

12.22. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση 

οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν 

να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες 

κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς 

μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των 

βλαβών ή διακοπών. 

12.23. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της 

επίβλεψης στα εργοστάσια, όπου κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε 

όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από 

μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της 

υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν 

τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων 

ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων 

της αναθέτουσας αρχής. 

12.24. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην Προϊσταμένη Αρχή, μέσω της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του 

έργου.   

ΑΡΘΡΟ 13ο - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (απόφαση ΔΕΕΠΠ οικ. 502/00 ΥΠΕΧΩΔΕ) 

(άρθρο 158 του Ν.4412/2016). 

Δεν απαιτείται για το συγκεκριμένο έργο, καθώς η αξία του έργου είναι μικρότερη από 

1.500.000,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 14ο - Ρήτρα καταβολής (πριμ) (άρθρο 149 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021 ). 

Δεν προβλέπεται για το συγκεκριμένο έργο, καθώς η αξία του έργου είναι μικρότερη 

από 1.000.000,00€ 

ΑΡΘΡΟ 15ο - Καταμέτρηση αφανών εργασιών. 

15.1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την 

αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή 

επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα 

ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη. Η επίβλεψη αποσκοπεί ιδίως, στην πιστή 

εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου, 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και 

δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τον νόμο και τη σύμβαση. 

15.2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο 

ή τμήματά του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη 

ειδικότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την 

αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους 

βοηθούς του προϊστάμενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των 

καθηκόντων της που σχετίζονται με το έργο, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν. Δεν 

αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία, όταν ορίζει ομάδα επίβλεψης, περιλαμβάνει τον 

συντονιστή, τους επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, με σαφώς καθορισμένα 

καθήκοντα στην απόφαση ορισμού. 

15.3. Για τις επιμετρήσεις ισχύει  γενικά το άρθρο 151 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021 και οι διατάξεις του άρθρου 28 του 

παρόντος τεύχους. 

Άρθρο 16ο - Αναθεώρηση τιμών. 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 17ο – Λογαριασμοί. (άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 71 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021) 

17.1. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με 

βάση τις επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του 

χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα 

από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να 

αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα 

στο χρονοδιάγραμμα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται, όταν στη σύμβαση 

προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση 

του έργου. 
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17.2. Μετά από τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύμβαση 

για τις τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από 

εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σε αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί 

στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στις δηλώσεις γνωστοποίησης αφανών 

εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν 

επιμετρηθεί. Για την πληρωμή εργασιών που αποτελούν συμπληρωματικές ή νέες 

(υπερσυμβατικές) εργασίες, ο ανάδοχος συντάσσει χωριστό λογαριασμό μετά από τη 

συμβατική τακτοποίησή τους, σύμφωνα με τα άρθρα 155 και 156 του ν. 4412/2016, 

περί επειγουσών και απρόβλεπτων εργασιών, καθώς και  περί ειδικών θεμάτων 

τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξομειώσεων εργασιών νέων 

εργασιών. 

17.3. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται 

ιδίως, από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των επιμετρήσεων εργασιών που 

εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, από τα παραστατικά στοιχεία των 

απολογιστικών εργασιών, από τον πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από 

τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή 

περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη.  

17.4. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει, τους 

διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε έναν (1) μήνα. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός 

αποτελεί το έγγραφο για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό 

αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον 

ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις στο εργολαβικό αντάλλαγμα γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και 

αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους. 

17.5. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου, με βάση τους λογαριασμούς, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του 

εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την παραλαβή. Σε κάθε πληρωμή 

προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης. 

17.6. Μετά από τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου 

παραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Με την 

έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη 

σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες 

διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

17.7.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021 . 
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Άρθρο 18ο - Ημερολόγιο έργου 

18.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4782/2021. Η 

τήρηση του ημερολογίου είναι βασικός όρος εκτός αν άλλως ορίσει η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία στις περιπτώσεις μικρών έργων. 

18.2. Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα 

αυτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και 

στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το 

ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της 

διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 

18.3. Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα 

που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, 

εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του. 

18.4. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και 

κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που ορίζεται στα 

εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) 

ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του 

έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από 

ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως 

την παράλειψη τήρησης. 

Άρθρο 19ο - Αυξομειώσεις εργασιών 

19.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο 

φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης 

συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε 

κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση 

και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην 

αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν 

τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να 

δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι 

εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα 

αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. 

19.2. Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να 

τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο 

φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε 

λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και η τροποποίηση δεν 

μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.  Κάθε τροποποίηση της σύμβασης 

συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, 

τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, 

του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού 
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της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των 

απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.. Οι 

δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε 

διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. Για 

τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. 

για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους. 

19.3. Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην §3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 75 του Ν. 4782/2021.  

19.4. Κατά τα λοιπά για τις αυξομειώσεις εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα  στο άρθρο 

156 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021. 

Άρθρο 20ο - Νέες εργασίες - Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών. 

20.1. Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει 

από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) 

της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω 

ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για 

την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 

σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις 

εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

20.2. Κατά τα λοιπά για τις αυξομειώσεις εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα  στο άρθρο 

156 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021. 

Άρθρο 21ο Επιμετρήσεις εργασιών  (άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021) 

21.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών, 

πλην των περ. γ’ έως ε’ της παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Τα επιμετρητικά 

στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους επιβλέποντες του άρθρου 136 TOY N. 

4412/2016, με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση 

αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από τις εξωσυμβατικές ποσότητες 

που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών της υπηρεσίας. 

21.2. Στο τέλος κάθε τμηματικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της 

σύμβασης, άλλως στο τέλος κάθε μήνα, εφόσον δεν υφίσταται χρονοδιάγραμμα ή σε 

άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει 

επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν το 

προηγούμενο προβλεπόμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία 

συνοπτική περιγραφή της, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των 

πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα 

αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία 

javascript:void(0);
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απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των δηλώσεων της παρ. 21.3. Οι 

επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα 

υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των επιμετρήσεων αποτελεί 

προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. 

21.3. Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει 

τη συνολική ή δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας 

επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, όμως, υποχρεούται να προβεί σε δειγματοληπτικό 

ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

σαράντα τοις εκατό (40%) των επιμετρήσεων που υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον τέσσερις 

(4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα (10) επιμετρήσεις. 

21.4. Αν διαπιστωθεί υποβολή ανακριβούς ή εκ προθέσεως αναληθούς επιμέτρησης, ο 

προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας διατάσσει πλήρη έλεγχο του συνόλου των 

υποβληθεισών επιμετρήσεων και καλείται ο ανάδοχος με πρόσκληση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας να υποβάλλει, εντός ταχθείσης με την πρόσκληση προθεσμίας, που δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, 

τα πραγματικά επιμετρητικά στοιχεία και να παράσχει εξηγήσεις. Ως ανακριβείς 

θεωρούνται οι επιμετρήσεις, που φέρουν προφανή υπολογιστικά σφάλματα ή 

παραλείψεις ή αναφορά λανθασμένου άρθρου του τιμολογίου και δεν μπορούν να 

αποδοθούν σε πρόθεση του αναδόχου να εξαπατήσει τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ως εκ 

προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις νοούνται οι επιμετρήσεις που εκ προθέσεως 

περιέχουν αναληθή επιμετρητικά στοιχεία. Οι ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς 

επιμετρήσεις διορθώνονται οποτεδήποτε με πρωτοβουλία της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών επιμετρήσεων διατηρεί και ο 

ανάδοχος. Κατά των αποφάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας χωρεί ένσταση κατ’ 

άρθρο 174. 

21.5. Αν υποβληθούν ανακριβείς ή εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις και εφόσον 

αυτές είχαν ως συνέπεια την πληρωμή λογαριασμού, συντάσσεται σε βάρος του 

αναδόχου, με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, αρνητικός λογαριασμός για την 

επιστροφή του τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, προσαυξημένου κατά 

ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) ως ειδικής ποινικής ρήτρας στις περιπτώσεις εκ 

προθέσεως αναληθών επιμετρήσεων. 

21.6. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ανωτέρω προθεσμία της παρ. 21.4. ή ο 

ανάδοχος καθ’ υποτροπή προβαίνει στην υποβολή αναληθών επιμετρήσεων, τούτος 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατόπιν 

εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας και καταπίπτει σε βάρος του η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. Ως υποτροπή θεωρείται ιδίως, η υποβολή τουλάχιστον τριών αναληθών 

επιμετρήσεων. Κατά της απόφασης έκπτωσης χωρεί ένσταση κατ’ άρθρο 174 Ν. 

4412/2016. Οι κυρώσεις της παρούσας δεν εμποδίζουν την επιβολή και άλλων 
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κυρώσεων που προβλέπονται είτε σε διατάξεις του παρόντος είτε από διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

21.7. Για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική 

μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν 

είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών που 

συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, η οποία συνιστά διακριτή επιμέτρηση 

και περιλαμβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται δε, τόσο από 

τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του άρθρου 139, περί διεύθυνσης έργου από 

την πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών 

υποχρεούται να καλεί τον επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε ημερομηνία, 

που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης. Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση 

των εργασιών αυτών και υποβάλλεται αμελλητί στον προϊστάμενο της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για την τεκμηρίωση της 

εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στο Μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων είναι υποχρεωμένος να 

ανταποκριθεί στο αίτημα ελέγχου των αφανών εργασιών. Ακολούθως, ο ανάδοχος 

ενημερώνει ηλεκτρονικά τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η παράλειψη 

ελέγχου των αφανών εργασιών μέσα στην ως άνω προθεσμία συνιστά υπερημερία του 

κυρίου του έργου, αν προκύπτει ότι ο ανάδοχος υφίσταται ζημία για τον λόγο αυτόν. Η 

έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, 

δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, παρά μόνο από κοινού 

με την εγκριτική πράξη της επιμέτρησης αυτής, που εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. 

21.8. Ειδικώς ο χαρακτηρισμός και η παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο 

εκτελείται το έργο, γίνονται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς, που ορίζονται από 

τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός των τεχνικών του προηγούμενου εδαφίου 

ανακοινώνεται στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον τεχνικό. Η 

Προϊσταμένη Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει επιτροπή αποτελούμενη από 

τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς για επανέλεγχο του χαρακτηρισμού και της παραλαβής 

του φυσικού εδάφους. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση 

αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε 

άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο 

τρόπο με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

21.9. Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική επιμέτρηση», 

δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των 

τμηματικών επιμετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από έναν 

τουλάχιστον από τους τεχνικούς του άρθρου 139. Στην τελική επιμέτρηση εμφανίζονται 
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διακριτά οι συμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν με βάση τη σύμβαση ή με 

εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών και οι εξωσυμβατικές, έστω και 

αν εκκρεμεί η διαδικασία τακτοποίησης τους. Η τελική επιμέτρηση ελέγχεται από τον 

επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών προς τη 

διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται, εντός 

δύο (2) μηνών από την υποβολή της έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου, να εκδώσει 

απόφαση περί της έγκρισης αυτής. Σε περίπτωση εμφάνισης διαφορών μεταξύ 

επιμέρους επιμετρήσεων και τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός της 

ταχθείσας από τη διευθύνουσα υπηρεσία προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των τριών (3) ημερών, να προβεί σε πλήρη και αιτιολογημένη απόδειξη της 

εμφανιζόμενης διαφοράς. 

21.10. Αν δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο 

(2) μηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, 

επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική 

ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί 

στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με 

απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. 

Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου 

επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη 

σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με 

αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο, και αν δεν την αμφισβητήσει με ένσταση, 

τούτη καθίσταται οριστική και απρόσβλητη ως προς τις παραδοχές της. 

21.11. Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο 

αίτημά του που σχετίζεται με δικαίωμά του από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό 

δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 173, περί αποσβέσεων δικαιωμάτων του αναδόχου, ή αν το σχετικό δικαίωμα 

δεν έχει αποσβεστεί ή παραγραφεί. Μετά την υποβολή ή σύνταξη κατά την παρ. 6 της 

τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις παρά μόνο 

για οψιγενείς αιτίες. 

Άρθρο 22ο  

22.1 Πηγές προέλευσης υλικών δανείων ( χωματουργικών έργων ), τεχνικών έργων, 

οδοστρωσίας και ασφαλτικών . 

Οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις οι σχετικές με τις πηγές των υλικών και τα σχετικά άρθρα των 

οικείων πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος έργου συμπληρώνονται και από τις 

παρακάτω προδιαγραφές: 

Α. Θέσεις απόθεσης καταλλήλων υλικών κατά την παραγωγή αυτών 

Για μεν τα υλικά που προέρχονται από ποταμούς, χειμάρρους κλπ, οι αποθέσεις των υλικών 

ορίζονται μέσα σ’ αυτούς σε καθοριζόμενες κατά την εκτέλεση των εργασιών θέσεις από την 



23 
 

Υπηρεσία, κατά την απόλυτη κρίση της. Αυτά διαστρώνονται κατάλληλα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα γι’ αυτές τις εργασίες στην ΠΤΠ ΧΙ (παρ.2.5.6, 2.9.3 κλπ). Τα υλικά που προέρχονται 

από λατομεία, που πρέπει να εξευρεθούν με μέριμνα , ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, σε 

θέσεις, σε οποιαδήποτε απόσταση, επιτρεπόμενες όμως από την Υπηρεσία ή των λοιπών 

αρμοδίων αρχών. 

Β. Υλικά δανείων 

Τα δάνεια που θα χρησιμοποιηθούν, που πρέπει να εξευρεθούν με μέριμνα , ευθύνη και 

δαπάνες του αναδόχου, για την κατασκευή και συμπλήρωση των επιχωμάτων, πρέπει να είναι 

κατάλληλα αμμοχάλικα χειμάρρου ή αμμορυχείου και να πληρούν τους όρους της ΠΤΠ ΧΙ 

"εκτέλεση χωματουργικών έργων Οδοποιίας (μεθ'οδηγιών) και επενδύσεων -φυτεύσεων 

αυτών". 

Αυτά θα χρησιμοποιηθούν ειδικότερα: 

Ι. Για την κατασκευή μεταβατικής ζώνης επιχώματος όπισθεν τεχνικών έργων, όπου απαιτείται. 

ΙΙ. Για την κατασκευή τυχόν αναγκαίων μεταβατικών ζωνών επιχωμάτων προς εκχώματα, όπου 

απαιτείται. 

ΙΙΙ. Για την κατασκευή του σώματος της οδού, διαβάσεων κλπ, όπως ορίζεται στη ΠΤΠ ΧΙ 

(σώματος επιχωμάτων), της άνω στρώσης επιχωμάτων πάχους 0,40 μ, καθώς και της άνω 

στρώσης επί των ορυγμάτων πάχους 0,40 μ. , κατόπιν ταπείνωσης της στάθμης του πυθμένος 

τους κλπ.  

Γ. Υλικά τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λ.π. 

Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όπως στην παρούσα και στα οικεία άρθρα του 

Τιμολογίου αναλυτικότερα ορίζεται θα χρησιμοποιηθούν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του 

αναδόχου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις οικείες ΠΤΠ, τα υλικά επιχωμάτων όπως 

παραπάνω, τα δε ασβεστολιθικά πετρώματα οδοστρωσίας και ασφαλτικών έργων κατόπιν 

έγκρισης της Υπηρεσίας δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει υλικά τα οποία 

κατά την εκμετάλλευση δεν τυγχάνουν ομοιογενούς αντοχής και ποιότητας ή δεν τυγχάνουν 

καθαρά, με συνέπεια, λόγω της μη ομοιογενούς ποιότητας να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής 

έλεγχος ποιότητας των υλικών από άποψης δείκτη πλαστικότητας, υγείας κλπ. όπως στην 

παρ.2.3κλπ.των ΠΤΠΟ-150, ΠΤΠ Ο-155 κλπ. της ΠΤΠ Α 265 κλπ ορίζεται ή δεν προέρχονται από 

νόμιμα λειτουργούντες χώρους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως τα υλικά των τεχνικών, οδοστρωσίας κλπ. τα παράγει από 

κατάλληλες περιοχές με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του και μάλιστα με ειδική επιλογή, ώστε 

ο συντελεστής αυτών σε τριβή και κρούση στην δοκιμασία κατά LOS ANGELES να μην 

υπερβαίνει το 40% για τα χρησιμοποιούμενα στις εργασίες οδοστρωσίας και το 30% για τα 

χρησιμοποιούμενα στα τεχνικά και ασφαλτικά έργα. 

Δ. Χρήση πηγών 

Τυχόν πηγές που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία δεν τον δεσμεύουν να τις 

χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά, για την παραγωγή των εν λόγω υλικών. Ο ανάδοχος μπορεί και 
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να μην χρησιμοποιήσει καμία από τις παραπάνω πηγές. Στην τελευταία όμως περίπτωση, οι 

νέες κατάλληλες πηγές που θα εξευρεθούν με δαπάνες του πρέπει να πληρούν απόλυτα τις 

διατάξεις της ΕΣΥ και των ΠΤΠ, να τυγχάνουν δε τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας με αυτές που 

τέθηκαν στη διάθεση του. Οι νέες αυτές πηγές υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, κατά την 

απόλυτη κρίση της. 

Οι τιμές των άρθρων του τιμολογίου της μελέτης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επί 

τόπου των έργων αξία των αδρανών υλικών, που παράγονται με οποιοδήποτε τρόπο κατά τα 

παραπάνω εκτεθέντα, παραμένουν σταθερές ανεξαρτήτως της αποστάσεως μεταφοράς, 

οποιαδήποτε και αν υπάρξει η αναλογία των εκ των παραπάνω πηγών (δηλ. μεταξύ αυτών που 

καθορίζονται από την Υπηρεσία και των νέων που θα εξευρεθούν από τον Ανάδοχο) 

ληφθησομένων προϊόντων, είτε προέρχεται από πρωτοβουλία του Αναδόχου για την 

ευρυθμότερη οργάνωση των εργασιών του, είτε διότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν 

συνθήκες ακαταλληλότητας υλικού (ενός π.χ. λατομείου, εξάντληση αυτού κλπ) Κατά την 

παραγωγή των υλικών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κλπ. πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα από τον ανάδοχο (προστατευτικές κατασκευές αποφυγής διασποράς των προϊόντων 

εξόρυξης κατά τις εκρήξεις κλπ χρήση κονιοσυλλέκτη κλπ) προς αποφυγή δημιουργίας φθορών 

στις ιδιοκτησίες (οικοδομές, αγρούς, δένδρα κλπ) για τις οποίες, ο ανάδοχος, όπως και αλλού 

τονίζεται, τυγχάνει αποκλειστικός υπεύθυνος αστικά και ποινικά, καθώς και όλες οι σχετικές 

αδειοδοτήσεις. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η αποκατάσταση της συνέχειας των υφισταμένων οδών, στα  τμήματα όπου αυτή τέμνεται  από 

την νέα οδό, θα γίνεται από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας,  με την 

κατασκευή των απαραίτητων συνδετήριων τμημάτων ,ώστε να εξασφαλίζεται προηγουμένως η 

ακώλυτος και ασφαλής διέλευση εκ των νέων αυτών τμημάτων, της διερχόμενης δια των 

υφισταμένων οδών και να διευκολύνεται η κατασκευή της νέας οδού, ώστε να περαιωθεί 

εμπρόθεσμα. 

22.2  Περί Εργαστηριακών Δοκιμών 

Όπως στις ΠΤΠ και αλλού αναγράφεται, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται όπως με δικές του 

δαπάνες προβαίνει στον συνεχή έλεγχο των υλικών κατά την εκτέλεση των εργασιών, υπό 

ελεγχόμενες εργαστηριακά συνθήκες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών 

προδιαγραφών. Επίσης πρέπει ο Ανάδοχος, να προβαίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες 

ΠΤΠ και τις αναφερόμενες σ’ αυτές μεθόδους σε συνεχείς δειγματοληψίες και ελέγχους υλικών 

και εργασιών, να υποβάλλει δε στη συνέχεια τα προκύπτοντα αποτελέσματα υπό τύπον 

ημερήσιου δελτίου ανάλογα με τα καθοριζόμενα στην παρ.7.5 της Π.Τ.Π. Α265 "Ασφαλτικό 

Σκυρόδεμα" στην Δ/νουσα Υπηρεσία και το αρμόδιο Εργαστήριο. 

Σαν ελάχιστος αριθμός των δοκιμών που πρέπει να εκτελεστούν καθορίζεται, σύμφωνα με την 

Γ.1718/οικ/00-8/18-1- 69 απόφαση του ΥΔΕ και την υπ' αρίθμ. Δ3α/0/11/192- Ω/14-11-96 

εγκύκλιο Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων , ως εξής για κάθε επιμέρους εργασία: 

Α. Συμπυκνώσεις 

1) Σκάφης ορυγμάτων ή έδρασης επιχωμάτων ανά 300 μ. μήκους ανά κλάδο οδού: δοκιμή 1 
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2) Επιχωμάτων και στρώσης εξυγίανσης ανά 1.000 μ3 συμπ. Όγκου: δοκιμή 1 

3)Υποβάσεων και βάσεων μηχανικά σταθεροποιούμενες, για κάθε στρώση ανά 300 μ. 

μήκους ανά κλάδο οδού : δοκιμή 1 

Β. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης 

1) Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέματος) οδοστρωσίας και ασφαλτικών 

ανά 300 μ3 : δοκιμή 1 

2) Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων ειδικών κατασκευών (πχ.Β450), λεπτά σκυροδέματα 

ανά 200 μ3 : δοκιμές 4 

Γ. Έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου 

1) αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300 μ3: δοκιμή 1 

2) αδρανή οδοστρωσίας & ασφαλτικών ανά 300 μ3: δοκιμή 1 

3) στρώσεις εξυγίανσης ανά 1.000 μ3 : δοκιμή 1 

Δ. Υγεία πετρωμάτων 

1) Για πάσης φύσης αδρανή από την ίδια πηγή ανά 1.000 μ3 ή κλάσμα αυτών εάν πρόκειται 

 για πηγή από την οποία λαμβάνεται αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα : δοκιμή 1 

Ε. Δοκίμια σκυροδέματος 

1 )Για σκυροδέματα παραγόμενα σε μόνιμη εγκατάσταση και για μη οπλισμένα 

στοιχεία ανά 150 μ3 :ομάδα 6 δοκιμίων 

2) ομοίως για οπλισμένα σκυροδέματα ανά 50μ3 : ομάδα 6 δοκιμίων 

ΣΤ. Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκομέτρηση ασφαλτομίγματος 

1)Ανά 3 ώρες παραγωγή (150 μ3) : δοκιμή 1 

Ζ. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτομιγμάτων κατά ΜΑΡΣΑΛ 

1)Δια ημερήσια παραγωγή (250μ3). ή ανά 4.000 τ.μ. τάπητα:δοκιμή 1 

Η. Έλεγχος ισοδυνάμου άμμου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του 

ασφαλτομίγματος. 

1)Δια ημερήσια παραγωγή (250 μ3) ή ανά 4.000τ.μ. τάπητα: δοκιμή 1 

Θ. Έλεγχος προσδιορισμού υγρασίας 

1) Δια αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούμενων δια τσιμέντου, ανά 24 ώρες 

εργασίας:δοκιμή 1 
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Παρατηρήσεις 

Οι παραπάνω έλεγχοι αφορούν την περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των έργων 

και όχι στην περίοδο των προκατασκευαστικών εργασιών οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές 

δοκιμές για την ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο κατά τα 

παραπάνω αριθμό δοκιμών. 

Ποινικές ρήτρες 

1) Τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών υποβάλλονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα 

σε δύο (2) ημέρες από την παραλαβή τους από το αρμόδιο εργαστήριο. 

2) Οι γενόμενες δοκιμές με ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιμών, καταγράφονται σε 

ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και την τελική 

επιμέτρηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. 

3) Στην περίπτωση που από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν και 

των αντίστοιχων δοκιμών κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις προκύψει άλλος 

καθοριζόμενος αριθμός δοκιμών, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 1000,00 € ανά 

δεκάδα δοκιμών που λείπει και κρατείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας από 

την οποία επιβλέπεται το έργο και εκπίπτει από τον πρώτο συντασσόμενο λογαριασμό του 

Αναδόχου. Η ποινική ρήτρα αύτη είναι ανέκκλητος, και ο αριθμός των δοκιμών που λείπει δεν 

μπορεί να καλυφθεί με περισσότερες δοκιμές στα επόμενα στάδια εργασίας. 

22.3 Χωματισμοί 

Η Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή XI κλπ και η Τ.Σ.Υ. συμπληρώνονται και με τις παρακάτω 

προδιαγραφές:  

Α) Για τα έκτακτα μέτρα (ειδικές μέθοδοι εξόρυξης, επιπλέον δαπάνες λόγω μη χρήσεως 

εκρηκτικών υλών προς αποφυγή πχ ζημιών ή κατακρημνίσεων κλπ.) όπως στην παρ.2.4.5 κλπ 

της ΠΤΠ XI αναφέρεται, ειδικές δαπάνες κατασκευής οδών εξυπηρέτησης του έργου, πρόσθετα 

ειδικά έργα προστασίας της διερχόμενης κυκλοφορίας δια των υφισταμένων οδών κλπ., τα 

οποία επιβάλλει η φύση και η θέση του έργου και τα οποία υποχρεούται να λάβει ο Ανάδοχος 

για να μη ενοχληθεί ή κινδυνεύσει καθ' ολοκληρία η οδική και λοιπή κυκλοφορία, όπως και να 

μη προξενηθούν πουθενά ζημιές στις ιδιοκτησίες (οικοδομές, αγρούς, δένδρα κλπ) της Περιοχής 

του έργου, θα πληρωθεί όπως και αλλού ορίζεται μόνον με τις προσφερόμενες τιμές της 

προσφοράς του, γι’ αυτό και πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες. 

Διευκρινίζεται και πάλι ότι οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου είναι γενικής ισχύος και αφορούν 

τα είδη εργασιών τα αναφερόμενα σ’αυτές (εκτελούμενα κοντά ή και μακριά της οδού) 

ανεξαρτήτως των μικρών ή μεγάλων δυσχερειών και λοιπών δαπανών, οι οποίες απαιτούνται 

για εκτέλεση τους. Για την περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος του έργου προξενήσει τυχόν 

ζημίες στις ιδιοκτησίες, στις υφιστάμενες οδούς, στις διερχόμενες δι' αυτών κλπ. ή διακόψει την 

δια των υφισταμένων οδών διερχόμενη κυκλοφορία, καθίσταται υπεύθυνος ποινικά και αστικά 

έναντι του Δημοσίου και Τρίτων για τις συνεπείας που προκύπτουν από τις παραπάνω 

ενέργειες. Επί πλέον πρέπει να είναι εξαιρετικά επιμελημένη η σήμανση της οδού και να 

υπάρχουν, (στις θέσεις που απαιτείται), ειδικοί φύλακες για την επιμέλεια των όρων ασφάλειας 
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της οδικής κυκλοφορίας. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις συνέπειες εξ 

αμελείας. 

Β) Οι πυθμένες των ορυγμάτων μορφώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2.6 της ΠΤΧ 

XI. Ειδικότερα για τη μόρφωση των βραχωδών πυθμένων έχουν εφαρμογή οι 

παρ.2.6.1,2.6.3,2.6.4 κλπ. Λόγω, όπως και στην τυπική διατομή καθορίζεται, κατά κανόνα 

μεγάλης ανομοιογένειας κατά ποσοστό σύνθεσης ορυγμάτων, σε εδαφικά μίγματα και 

πετρώματα, προβλέπεται κατ' αρχήν με το παρόν αντικείμενο στις θέσεις αυτές των βραχωδών 

πυθμένων ορυγμάτων, όσο και στις θέσεις των επιχωμάτων σε ορύγματα, από βραχώδη 

προϊόντα, για τον ίδιον λόγο, όπως παρακάτω εκτίθεται, η κατασκευή των προβλεπομένων 

στρώσεων υπόβασης και βάσεων θα πληρούν τους όρους των ΠΤΠ Ο-150 και Ο-151 αντίστοιχα. 

Γ) Για τα βραχώδη προϊόντα ορυγμάτων, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευήν 

επιχωμάτων έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 2.5.2κλπ 2.9.5.2, 2.9.5.3 κλπ. της ΠΤΠ ΧΙ (διαλογή 

κλπ. θρυμματισμός των υπερμεγεθών βραχωδών προϊόντων ορυγμάτων προς επίτευξη 

διαστάσεων μικρότερων αυτών που στην ΠΤΠ, καθορίζονται σαν μέγιστες διαστάσεις, 

παραγωγή συνεπεία του θρυμματισμού λεπτόκοκκου υλικού, τεχνική ανάμιξη κλπ.). Συνεπώς η 

κίνηση αυτών, για την επίτευξη σταθερού κλπ. επιχώματος κατά μήκος της οδού θα γίνει σε 

συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση λεπτοκόκκου υλικού των προϊόντων ορυγμάτων (από τις ίδιες 

αλλά και από άλλες θέσεις της οδού ανεξάρτητα από το διάγραμμα κίνησης των γαιών της 

μελέτης της οδού) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ XI. 

Η απαίτηση των περιεχομένων στην ΠΤΠ XI στην παρ.2.9 "Επιχώματα" και ειδικότερα όσον 

αφορά στις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις βραχωδών προϊόντων ορυγμάτων κατά των 

θρυμματισμό αυτών (παρ.2.9.5.2) λόγω, όπως και στην τυπική διατομή καθορίζεται, της 

ανομοιογένειας των ορυγμάτων σε ποσοστό σύνθεσης εδαφικών μιγμάτων και πετρωμάτων 

(βραχωδών ορυγμάτων), του είδους των τελευταίων (ασβεστολιθικών κλπ.) και της δομής τους, 

πάντοτε διασφαλίζεται με την κατάλληλη κίνηση των προϊόντων ορυγμάτων πάσης φύσης καθ' 

όλο το μήκος της οδού, όπως και παραπάνω ορίζεται, η απαιτούμενη ποσότητα λεπτόκοκκων 

υλικών κατά τα προδιαγραφόμενα στην ΠΤΠ Χ1(παρ.2.9.5.2) για την επίτευξη σταθερού κ.λ.π. 

επιχώματος της προδιαγραφόμενης πυκνότητας μετά την συμπύκνωση, μη απαιτούμενου ως εκ 

τούτου υλικού δανείων. Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή του αναδόχου στα παραπάνω, διότι ότι 

ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση θα χορηγηθεί σε αυτόν, πέραν των συμβατικών τιμών μονάδας 

π.χ. για τυχόν προσκόμιση λεπτόκοκκου υλικού δανείων προς ανάμιξη, λόγω ανεπαρκούς 

θρυμματισμού των πετρωμάτων ή μη κινήσεως των λεπτοκόκκων προϊόντων ορυγμάτων κ.λ.π. 

Δ) Πάνω από την ανώτερη επιφάνεια των επιχωμάτων από αμμοχάλικα, θα κατασκευασθεί, 

αντικαθιστώντας την προδιαγραφόμενη ισοπεδωτική στρώση (χαλαρού όγκου) (παρ.2.9.3.2 

κ.λ.π.) της ΠΤΠ XI, υπόβαση ελάχιστου συμπυκνωμένου πάχους πάνω από τις εξάρσεις 0,08μ., η 

οποία κατά τα λοιπά θα πληροί την ΠΤΠ Ο150. Η πρώτη στρώση υπόβασης αντικαθιστά την 

προδιαγραφόμενη από την ΠΤΠ XI ισοπεδωτική στρώση (χαλαρού όγκου) (παρ.2.6.3 κλπ 

2.9.5.4.κλπ). 

Ε) Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή του αναδόχου στις προδιαγραφές της ΠΤΠ XI για την 

κατασκευή του επιχώματος στις μικρές διατομές, καθώς και στις θέσεις ισχυρής εγκάρσιας 

κλίσης του εδάφους, προς αποφυγή κακοτεχνιών και απώλειας προϊόντων ορυγμάτων καθώς 

και δημιουργίας φθορών στις κάτωθι ευρισκόμενες ιδιοκτησίες (οικοδομές, αγρούς, δένδρα 
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κλπ.) για τις οποίες αυτός σε κάθε περίπτωση τυγχάνει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, ποινικά και 

αστικά, καταλογιζόμενης μάλιστα, εφόσον διαπιστωθεί απώλεια προϊόντων ορυγμάτων και της 

αξίας αυτών, δεδομένου ότι όπως και παραπάνω αλλά και στην ΠΤΠ XI καθορίζεται, αποτελεί 

συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, όπως τα κατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα ορυγμάτων 

κινηθούν όχι προς απόθεση αλλά προς κατασκευήν επιχωμάτων. 

ΣΤ) Τα μη χρήσιμα προϊόντα κατεδαφίσεων, τα ακατάλληλα προς κατασκευή επιχωμάτων 

προϊόντα εκσκαφής και λοιπά πάσης φύσης προς απόθεση υλικά, θα απομακρυνθούν 

διαστρωνόμενα κατά στρώσεις κλπ, όπως στην ΠΤΠΧΙ ορίζεται, με μέριμνα και ευθύνη και 

δαπάνες του Αναδόχου στις θέσεις που θα εγκριθούν από την υπηρεσία και τις άλλες αρμόδιες 

Αρχές. Τα προς απόθεση πλεονάζοντα κατάλληλα προϊόντα ορυγμάτων, ανεξάρτητα από το 

διάγραμμα κίνησης γαιών και λοιπών στοιχείων της τεχνικής του έργου μελέτης, θα 

χρησιμοποιηθούν όπως στην ΠΤΠ XI ορίζεται στην κατασκευή επιχώματος για διεύρυνση ζώνης 

ερείσματος ή δημιουργία πλατυσμάτων κλπ καθ’ όλο το μήκος της οδού, μέχρι του πλάτους που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία πλάτος και όπου αυτά μπορούν να 

κατασκευασθούν, λαμβανομένων υπόψη και των προαναφερόμενων όρων. Κατά την 

κατασκευή των επιχωμάτων για διεύρυνση του σώματος της οδού, θα λαμβάνονται υπόψη από 

την Υπηρεσία, κατά την απόλυτη κρίση της, οι συμπαρομαρτούσες από την παραπάνω 

κατασκευή δαπάνες (πχ. κατασκευή αυξημένου ύψους τοίχου ποδός και λοιπά), οι οποίες και 

θα αποτελούν τον ρυθμιστικό σε κάθε θέση της οδού παράγοντα της κατασκευής αυξημένου 

πλάτους διατομής επιχωμάτων, από τα κατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα ορυγμάτων ή της 

μετακίνησης αυτών σε άλλες θέσεις της οδού, όπου τούτο καθίσταται δυνατό. 

Ζ) Η μεταβατική ζώνη επιχώματος, όπισθεν των τεχνικών έργων, θα κατασκευασθεί με τη 

χρησιμοποίηση αμμοχάλικου ή άλλων καταλλήλων υλικών επιχωμάτων, υπό μορφή σχήματος 

πρίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.2.9.3.2,2.9.7.3 κλπ. της ΠΤΠ XI. Η ανά μ3 τιμή 

κατασκευής επιχωμάτων είναι γενική και ισχύει τόσο για την κατασκευήν του σώματος της 

οδού όσο και για την κατασκευή αναχωμάτων προστασίας αυτής από τα ύδατα των χειμάρρων 

της περιοχής. 

Θ) Οι επενδύσεις των πρανών των επιχωμάτων εφόσον προβλέπονται από τη μελέτη, εκτός από 

τον εγκιβωτισμό του οδοστρώματος, θα γίνουν σε κατάλληλη εποχή, με κατάλληλη φυτική γη. 

22.4 Τεχνικά Έργα 

 Οι σχετικές με τα έργα οικείες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) καθώς και η Τ.Σ.Υ., 

συμπληρώνονται από τις κάτωθι Προδιαγραφές: 

α) Κατά την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων γενικά, θα λαμβάνεται υπόψη για το βάθος 

των θεμελίων η πάνω στάθμη της κοιτόστρωσης ή η πάνω στέψη των θεμελίων και ο πυθμένας 

των θεμελίων. Οι πάνω από την στάθμη της κοιτόστρωσης ή οι πάνω από την στέψη των 

θεμελίων εκσκαφές θα υπολογίζονται σαν γενικές εκσκαφές θεμελίων. 

β) Κατά την επιμέτρηση των εκσκαφών εντός κιβωτίων κλπ., όπου πληρώνονται ιδιαιτέρως οι 

πασσαλοσανίδες του σχετικού άρθρου του τιμολογίου, δεν θα αυξηθεί περιμετρικά η υπόψη 

επιφάνεια της κάτοψης των σχεδίων στην στάθμη του πυθμένα των θεμελίων . 

γ) Στην ανά κυβικό μέτρο τιμή έτοιμου σκυροκονιάματος περιλαμβάνεται εκτός από την 

προμήθεια και η ενσωμάτωση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών σκυροδέτησης 
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μετά των δαπανών εκτέλεσης όλων των εργασιών κατασκευής, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη 

κατασκευής νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή τυχόν υφιστάμενης (τόσο για τις 

εργασίες σκυροδέματος όσο και για τις λοιπές προς κατασκευή της οδού), μεταφοράς και 

τοποθέτησης με μηχανήματα των προκατασκευαζομένων στοιχείων των γεφυρών ή κατασκευής 

αυτών απ' ευθείας στην τελική θέση, καθώς και η δαπάνη προσκόμισης κ.λπ. των 

απαιτούμενων μηχανημάτων για την εκτέλεση της κατασκευής και λοιπές άλλες δαπάνες 

απαιτούμενες από την τεχνική οριστική μελέτη του έργου, λαμβανομένης επίσης υπόψη της 

μόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς ενδεικνυόμενες από τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης 

διαστάσεις, για πλήρη έτοιμη εργασία και κατά τα λοιπά δε όπως στις αναφερόμενες ΠΤΠ 504 

ΤΙ 10 κλπ του από 18-2-54 Β.Δ/τος, τους ισχύοντες κανονισμούς ΒΓΝ1072 και ΟΙΝ 4227 και τις 

σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου ορίζεται. 

δ) Για τις φάτνες από συρματόπλεγμα ισχύουν η έντυπος Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΔΕ και για το συρματόπλεγμα οι Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΔΕ, 

οι ισχύουσες για την προμήθεια αυτού από την Υπηρεσία. 

22.5 Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 

Οι οικείες Προδιαγραφές καθώς για την οδοστρωσία και τις ασφαλτικές εργασίες 

συμπληρώνονται και από τις παρακάτω Προδιαγραφές: 

- κατά την κατασκευή της 1ης στρώσης της υπόβασης περιλαμβάνονται και οι δαπάνες (εργασία 

και υλικά) κατασκευής εξισωτικής στρώσης, όπως αυτές αναγράφονται στην ΠΤΠ 0-150 και στην 

περίπτωση κατά την οποία καμία εργασία δεν έχει γίνει από τον ανάδοχο επί της επιφάνειας 

επί της οποίας προβλέπεται να εδρασθούν οι στρώσεις της υπόβασης και βάσης. 

- επί της τελευταίας στρώσης της βάσης από θραυστό υλικό θα κατασκευασθεί 

ασφαλτοτάπητας πυκνής σύνθεσης, πάχους 0,05 μ. σε μία στρώση κυκλοφορίας, σύμφωνα με 

την ΠΤΠ Α265 (τύπου Β). 

Άρθρο 23ο - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών (άρθρο 168 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 82 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021 και 172 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 86 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021του Ν. 4412/2016 

 

23.1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο 

επιβλέπων ή το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως στη 

διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του 

εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 

ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση, καθώς επίσης 

επανελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις 

και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση 

των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Αν τα 

έργα δεν έχουν περατωθεί ή έχουν περατωθεί, αλλά οι εργασίες κρίνονται απορριπτέες 

ή ελαττωματικές, με ουσιώδεις ή επουσιώδεις ελλείψεις που πρέπει να 

αποκατασταθούν, ο υπόχρεος του προηγουμένου εδαφίου αναφέρει εντός της άνω 

προθεσμίας τα παραπάνω με έκθεσή του προς τον προϊστάμενο της διευθύνουσας 
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υπηρεσίας. Επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους 

αδειοδοτήσεων του έργου. Αν στην έκθεση περιέχεται διαπίστωση περί καταβολής στον 

ανάδοχο ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ή εγείρονται δικαιώματα σε βάρος 

του αναδόχου, η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει αρνητικό λογαριασμό σε βάρος του 

αναδόχου. 

23.2. Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

παραλαβή της πιο πάνω έκθεσης, εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα κατά την οποία 

περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών), την οποία 

κοινοποιεί αμελλητί στον ανάδοχο. 

23.3.  Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο 

ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις, 

που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην 

περίπτωση αυτήν η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά από την εμπρόθεσμη 

αποκατάστασή των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

23.4. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι 

επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες 

αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, εφαρμόζονται κατά περίπτωση, τα άρθρα 

159, περί ακαταλληλότητας υλικών ελαττωμάτων παράλειψης συντήρησης και 160, 

περί έκπτωσης αναδόχου. 

Άρθρο 24ο - Διοικητική παραλαβή για χρήση  

24.1. Οποτεδήποτε και πριν από την παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που 

έχουν περατωθεί, μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής 

διοικητικής παραλαβής. 

24.2. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της παραλαβής 

του έργου. 

24.3. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν. 4782/2021. 

Άρθρο 25ο -  Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου 

25.1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την §1 του άρθρου 157 του ν. 

4412/2016, περί βλαβών στα έργα αποζημιώσεων, και την §2 του άρθρου 172, περί 

παραλαβής, και μετά από την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται 

γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες (άρθρο171 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 85 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021) 
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25.2. Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική 

κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Ως συντήρηση νοείται η 

αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση 

των κανόνων της τεχνικής.  

25.3. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά 

τον χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την 

υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 

αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, ο 

μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπονται στα συμβατικά 

τεύχη ή συμφωνούνται με τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

Άρθρο 26ο -  Παραλαβή του έργου  (άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 Ν. 4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021) 

26.1. Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες 

συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής 

σύμβασης.  

26.2. Η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την 

πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί 

αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, 

26.3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) 

μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή 

παραλαβής συνέρχεται και παραλαμβάνει, με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου 

της. 

26.4.  Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει 

κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της 

τελικής επιμέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις 

παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων 

ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων κατά τα λοιπά όπως παρ.5 

άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 Ν. 4782/2021 με 

ισχύ την 1/9/2021 

26.6. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, με πρόσκληση που 

αποστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 143 παρ. 1, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο τρείς 

(3) τουλάχιστον ημέρες προ της διενέργειας της παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται 

νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην 

τελευταία αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την 
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υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου 

μπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η 

παραλαβή ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, 

αφού παρέλθει η προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία. Κατά της απόφασης έγκρισης 

ασκείται ένσταση, κατά το άρθρο 174 περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών. 

26.7. Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωμάτων στο έργο και 

από την κοινοποίηση της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσμία 

της παραλαβής. Η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με την §3 του άρθρου 159 του Ν. 

4412/2016 περί ακαταλληλότητας υλικών ελαττωμάτων παράλειψης συντήρησης. Μετά 

την αποκατάσταση των ελαττωμάτων, η διευθύνουσα υπηρεσία ενημερώνει την 

Προϊσταμένη Αρχή, προκειμένου να συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του 

πρωτοκόλλου. Ουδεμία άλλη εκκρεμότητα του έργου ή οικονομικές απαιτήσεις του 

αναδόχου αποτελούν λόγο για την αναστολή της προθεσμίας παραλαβής. 

26.8. Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο 

Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου. 

26.9. Ο ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης 

και λειτουργίας, με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και 

συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου. Επίσης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται 

φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και ιδίως, των 

εκτελεσθεισών αφανών εργασιών. Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω 

έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 27ο - Καθαρισμός κατασκευών εργοταξίων εγκαταστάσεων. 

27.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση, τμήματος του 

έργου ή όλου του έργου μετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από 

όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων κάθε προσωρινή 

εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές 

προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, 

να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του 

εργοταξίου για την παράδοσή τους απόλυτα καθαρών, και γενικά να μεριμνήσει για ό,τι 

απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία. 

27.2. Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις 

παραπάνω του άρθρου 26.1 εργασίες, μέσα σε χρονικό διάστημα (10) ημερολογιακών 

ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και 

για λογαριασμό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως 

επόμενη πληρωμή. 
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Άρθρο 28ο - Κατασκευαστικά σχέδια -Λήψη φωτογραφιών. 

28.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από 

την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) 

αντίγραφα στην Υπηρεσία Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής 

διάταξης του έργου με υψομετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις.  

Ακριβή διαγράμματα, σε κλίμακα 1 :50 , θεμελιώσεων, ξυλοτύπων (κατόψεων & τομών) 

με τον οπλισμό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους 

τμημάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατομές κλπ πλήρως ανταποκρινόμενα με 

τα πραγματικά εκτελεσθέντα έργα . 

Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, σε κλίμακα 1:50, όπως αυτές 

εκτελέσθηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης 

των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η 

συνδεσμολογία των συσκευών, των μηχανημάτων , του τηλεφωνικού δικτύου κλπ. 

28.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του 

έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών κατά τις 

πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των εργασιών, στις 

οποίες τελευταίες θα φαίνονται οι ενδιαφέρουσες απόψεις του έργου σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και να 

παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή. 

Άρθρο 29ο - Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 

Φθορές σε εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο. 

29.1. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε 

οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την 

αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά 

στην πρότερη του κατάσταση. 

Άρθρο 30ο - Εγκαταστάσεις Οργανισμών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.). 

30.1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να μεταφερθούν από τους κυρίους τους. 

30.2. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμιά ανάμιξη, υποχρεούται όμως 

να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε 

αποζημίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσκολιών. 

Άρθρο 31ο - Απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο Εργοτάξιο 

31.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε 

να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), ν. 4412/2016 
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(αρ. 138 παρ. 7), ν. 3850/10 (αρ. 42). [ Ο ν. 3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που 

ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των ν. 1568/85, ΠΔ 17/96, κ.λπ.] 

Άρθρο 32ο – Πιστοποιητικά προδιαγραφών 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει για τα όργανα γυμναστικής, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

παρακάτω πιστοποιητικά: 

1. Πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας κατά το πρότυπο ΕΝ 16630:2015 για την 

ασφάλεια και την ποιότητα των οργάνων  
2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της κατασκευάστριας εταιρείας για τη διασφάλιση 

της πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και τη συνεχή 
βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης,  

3. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της κατασκευάστριας εταιρείας για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης  

4. Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 της κατασκευάστριας 

εταιρείας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Επί πλέον, η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει για τα όργανα γυμναστικής, επί 

ποινή αποκλεισμού: 

• υπεύθυνη δήλωση για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για όλα τα όργανα 
γυμναστικής για διάστημα 5ετίας . 

• υπεύθυνη δήλωση για την αντοχή των υλικών για όλα τα όργανα γυμναστικής 
για διάστημα 3ετίας. 

Άρθρο 33ο - Τήρηση Φακέλου Ποιότητας έργου. 

32.1. Στο παρόν έργο δεν απαιτείται. 

Άρθρο 34ο – Πηγή και χρόνος χρηματοδότησης του έργου 

33.1. Το εν προκειμένω έργο, προϋπολογισμού 118.900,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%) χρηματοδοτείται από επιδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης του άρθρου 196 του ν. 

4662/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέχρι το ποσό των 105.000,00€ και το 

υπόλοιπο ποσό, 13.900,00€ χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

  Κατερίνη   23.09.2021 

Ο Συντάξας  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Διευθυντής της ΤΥ 

 Μελετών Έργων  

   

   

   

Καραγιαννίδης Αναστάσιος Χρονάκη Μαρίνα Παλαιοσελίτης Γεώργιος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Αγρονόμος Τοπογράφος 

  Μηχανικός Π.Ε. 
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ΤΜΗΜΑ Α  

Γενικά 
 
Το παρών Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις  

⧫ του Π.Δ. 305/96, άρθρο 3   
⧫ της ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και  
⧫ της ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 
 

Με την παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης., 

Προϋπολογισμού Μελέτης 95.887,10 € χωρίς Φ.Π.Α., (118.900 € με Φ.Π.Α. 24%), προβλέπεται η 

ανάπλαση του πάρκου Ευαγγελικών και η διαμόρφωση χώρου 400μ2 περίπου για την τοποθέτηση 

εννέα (9) οργάνων εκγύμνασης εξωτερικού χώρου.  

 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου. 
 

Στο πάρκο Ευαγγελικών θα γίνει αφαίρεση κατεστραμμένων πλακών πεζοδρόμου, κράσπεδων 

κήπου και πεζοδρομίου, καθώς και κεραμικών πλακιδίων και η αντικατάσταση τους ώστε το πάρκο 

να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση το πάρκο. Επίσης θα λάβει χώρα καθαίρεση επιχρισμάτων  

σε θέσεις όπου είναι κατεστραμμένα και η επανάχριση τους με νέα έγχρωμα επιχρίσματα. Θα 

αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα καλάθια απορριμμάτων και τα παγκάκια ανάπαυσης  και θα 

τοποθετηθεί ένα σετ (9) οργάνων εκγύμνασης εξωτερικού χώρου. 

Στο Α’ ΔΑΚ Κατερίνης θα γίνει εκσκαφή για την διαμόρφωση του χώρου και οριοθέτηση αυτού με 

κράσπεδα κήπου, θα τοποθετηθεί υπόβαση και βάση και  θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και 

ασφαλτική στρώση, για την τοποθέτηση επίσης ενός σετ (9) οργάνων εκγύμνασης εξωτερικού 

χώρου.  

 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου 
 
Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών (Ο.Τ. 40Α) και Πολεοδομική Ενότητ εθνικού σταδίου (Ο.Τ. 351) 
 
4. Στοιχεία του κυρίου του έργου 
 
Δήμος Κατερίνης 
Πλ. Δημαρχείου 1 
Κατερίνη 
Τ.Κ. 60 133 
 
5. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων 
εργασίας 
 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Φ1 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Φ2 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Φ3 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ4 
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ΤΜΗΜΑ Β:  

Ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 

του Π.Δ 17/96 προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και ειδικότερα: 

• Εξάλειψη κινδύνων. 
• Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους. 
• Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που προτείνονται για την πρόληψή 

τους. 

• Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτός θεωρείται 

απαραίτητος λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την διάρκεια κατασκευής, συντήρησης και 

επισκευής του έργου. 

• Αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα. 
• Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας. 
• Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. 
• Αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη προγραμματισμού των 

διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται από προκαταγεγραμμένες «πηγές 

κινδύνων». 

Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1 έως 3 όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή 

πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη 

για την ένταση των κινδύνων. 

 Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
είτε (i) : η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα και είναι πολύ πιθανό να συμβεί ατύχημα, 
είτε (ii) : οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων 

καταστάσεων, 

είτε (iii) : ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη. 
 Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 

είτε (i) : η πηγή κινδύνου εμφανίζεται σπανιότατα, 
είτε (ii) : δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων, είτε (iii): ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός. 

 Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φάσεις εργασίας. 
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ΤΜΗΜΑ Β 
Φ 
Α 
Σ 
Ε 
Ι 
Σ 
 

Ε 
Ρ 
Γ 
Α 
Σ 
Ι 
Α 
Σ 

  (1) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

  

  

  (2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

  

  

  (3)   ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΕΡΓΟ: ‘Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  
και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο 
αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ Κατερίνης, 
της Κοινότητας Κατερίνης’ 
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.  100/2021   

  

  

  

   (4) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ανάδοχος : 
 

  

  

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων 
Φάση  

1η 
Φάση  

2η 
Φάση  

3η 
Φάση  

4η 
  

01000 Αστοχίες εδάφους    

01100. 
Φυσικά πρανή 

01101 
Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια 
υποστήριξης 

- - - - - 

01102 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια - - - - - 

01103 
Στατική επιφόρτιση, Εγκαταστάσεις, 
Εξοπλισμός 

- - - - - 

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία - - - - - 

01105 Δυναμική επιφόρτιση, Ανατινάξεις. - - - - - 

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός. - - - - - 

01200.  
Τεχνητά πρανή  & 
Εκσκαφές 

01201 
Στατική επιφόρτωση 
Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 

- - - - - 

01202 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία - - - - - 
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01203 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις - - - - - 

01204 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός - - - - - 

01205 
Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια 
υποστήριξης 

- - - - - 

01206 
Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια 
προστασίας 

- - - - - 

01207 Στατική επιφόρτωση. Υπερύψωση - - - - - 

01300.  
Υπόγειες 
εκσκαφές 

01301 
Στατική επιφόρτωση. 
Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 

- - - - - 

01302 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία - - - - - 

01303 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις - - - - - 

01304 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός - - - - - 

01400.  
Καθιζήσεις 

01401 
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. 
Ανυποστήλωτα τμήματα 

- - - - - 

01402 
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής 
υποστήλωση 

- - - - - 

01403 
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. 
Καθυστερημένη υποστήλωση 

- - - - - 

01404 Κατάρρευση μετώπου προσβολής - - - - - 

01405 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές - - - - - 

01406 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή - - - - - 

01407 Διάνοιξη υπογείου έργου - - - - - 

01408 Ερπυσμός - - - - - 

01409 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές - - - - - 

01410 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα - - - - - 

01500. 
 Άλλη πηγή 

01501 Υποσκαφή/απόπλυση - - - - - 

01502 Στατική επιφόρτιση - - - - - 

01503 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία - - - - - 

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό 
 

αιτία 

02100.  02101  Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος - 1 1 - - 

02102  Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων - 1 1 - - 
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Κίνηση οχημάτων 
            και 
μηχανημάτων 

02103 
Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού 
εμποδίου 

- 1 1 - - 

02104  Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος - - - - - 

02105 
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού 
εμποδίου 

- - - - - 

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων - 1 1 - - 

02107 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 
ακινητοποίηση 

- 1 1 - - 

02108 
Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής 
προστασία 

- - - - - 

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς-Εκτροχιασμός - - - - - 

02200 
Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση - - - - - 

02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου - - - - - 

02203 Έκκεντρη φόρτωση - - - - - 

02204 Εργασία σε πρανές - - - - - 

02205 Υπερφόρτωση - - - - - 

02206 Μεγάλες ταχύτητες - - - - - 

02300. 
Μηχανήματα 
με κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου - - - - - 

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης - - - - - 

02303 
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-
πτώσεις 

- - - - - 

02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. Τμημάτων-
παγιδεύσεις μελών 

- - - - - 

02400.  
Εργαλεία χειρός 

02401 
Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά 
τους 

- - - - - 

  02402 Αεροσυμπιεστής - 1 1 - - 

  02403 Δονητής - - - - - 

02500.  
Άλλη πηγή 
  

02501  - - - - - 

02502  - - - - - 

03000 Πτώσεις από ύψους   

03100.  03101 Κατεδαφίσεις - - - - - 



Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο   ΟΤ 40Α  και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351  Α΄Δ.Α.Κ 
Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης’ 

 

ΤΕΥΧΟΣ : Σ.Α.Υ. σελ. 8 

Οικοδομές-
κτίσματα 

03102 Κενά τοίχων - - - - - 

03103 Κλιμακοστάσια - - - - - 

03104 Εργασία σε στέγες - - - - - 

03200.  
Δάπεδα εργασίας 
-       
προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων - - - - - 

03202 Πέρατα δαπέδων - - - - - 

03203 Επικλινή δάπεδα - - - - - 

03204 Ολισθηρά δάπεδα - - - - - 

03205 Ανώμαλα δάπεδα - - - - - 

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου - - - - - 

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες - - - - - 

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες - - - - - 

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης - - - - - 

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού - - - - - 

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση - - - - - 

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων - - - - - 

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης - - - - - 

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης - - - - - 

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος - - - - - 

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση - - - - - 

03400. 
Τάφροι/φρέατα 

03401 Φρέαρ ανελκυστήρων - - - - - 

03402 Πτώση. Απουσία προστασίας.  -  - -  -  - 

03500.  
Άλλη πηγή 

03501  - - - - - 

03502  - - - - - 

03503  - - - - - 

04000 Εκρήξεις, Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα  

04100.  
Εκρηκτικά             
Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων  - - - - - 

04102 Ανατινάξεις κατασκευών - - - - - 

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων - - - - - 

04104 Αποθήκες εκρηκτικών - - - - - 

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών - - - - - 
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04106 
Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & 
μιγμάτων 

- - - - - 

04200.  
Δοχεία και δίκτυα  
υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου - - - - - 

04202 Υγραέριο - - - - - 

04203 Υγρό άζωτο - - - - - 

04204 Αέριο πόλης - - - - - 

04205 Πεπιεσμένος αέρας - - - - - 

04206 Δίκτυα ύδρευσης - - 1 - - 

04207 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα - - - -   

04300.  
Αστοχία υλικών 
υπό ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη - - - - - 

04302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων - - - - - 

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων - - - - - 

04304 Συρματόσχοινα - - - - - 

04305 Εξολκεύσεις - - - - - 

04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων - - - - - 

04400. 
Εκτοξευόμενα 
υλικά 

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα  - - - - - 

04402 Αμμοβολές - - - - - 

04403 Τροχίσεις / Λειάνσεις - - - - - 

04500. Άλλη πηγή 04501            

04502            

04503            

05000 Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων  

05100.  
Κτίσματα - φέρων 
οργανισμός 

05101  Αστοχία Γήρανση - - - - - 

05102  Αστοχία Στατική επιφόρτιση - - - - - 

05103  Αστοχία Φυσική δύναμική καταπόνηση - - - - - 

05104 
Αστοχία Ανθρωπογενής δυναμική 
καταπόνηση 

- - - - - 

05105 Κατεδάφιση - - - - - 

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων - - - - - 

05200.  
Οικοδομικά  
στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων - - - - - 

05202 Διαστολή-συστολή υλικών - - - - - 

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων - - 1 - - 
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05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα - - - - - 

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση - - - - - 

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση  - -  - -  -  

05207 Κατεδάφιση - - 1 - - 

05208 
Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. 
Στοιχείων 

- - - - - 

05300. 
Μεταφερόμενα  
υλικά - 
Εκφορτώσεις 

05301 
Μεταφορικό μηχάνημα 
Ακατάλληλότητα/ανεπάρκεια 

- - - - - 

05302 Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη - - - - - 

05303 Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση - - - - - 

05304 
Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής 
έδραση 

- - - - - 

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση - - - - - 

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου - - - - - 

05307 Πρόσκρουση φορτίου - - - - - 

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους - - 1 - - 

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων - - 2 - - 

05310 Απόλυση χυδην υλικών. Υπερφόρτωση - - - - - 

05311 Εργασία κάτω από σιλο - - - - - 

05400. 
Στοιβασμένα 
υλικά 

05401 Υπερστοίβαση - - - - - 

05402 
Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού 
σωρού 

- - - - - 

05403 Ανορθολογική απόληψη - - - - - 

05500. Άλλη πηγή 05501  - - - - - 

05502  - - - - - 

05503  - - - - - 

06000 Πυρκαϊές   

06100.  
Εύφλεκτα υλικά 

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων - - - - - 

06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων - - - - - 

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κ.α. εύφλεκτα - - 1 - - 

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσας - - - - - 

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά - - - - - 
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06106 Αυτανάφλεξη-απορρίματα - - - - - 

06107 
Επέκταση εξωγενούς αιτίας-Ανεπαρκής 
προστασία 

- - - - - 

06200.  
Σπινθήρες  
           & 
βραχυκυκλώματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση - - - - - 

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση - - - - - 

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση - - - - - 

06204 
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 
σπινθήρα 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

06300.  
Υψηλές  
θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις - - - - - 

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις - - - - - 

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις - - - - - 

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις - - 1 - - 

06305 Πυρακτώσεις υλικών - - - - - 

06400. 
 Άλλη πηγή 

06401  - - - - - 

06402  - - - - - 

06403  - - - - - 

07000 Ηλεκτροπληξία   

07100.  
Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα - - - - - 

07102 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα - - - - - 

07103 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα - - - - - 

07104 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα - - - - - 

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου - - 1 - - 

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία - - - - - 

07200.  
Εργαλεία  - 
μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα - - 1 - - 

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία - - 1 - - 

07300. Άλλη πηγή 
  

07301  - - - - - 

07302  - - - - - 

08000 Πνιγμός/Ασφυξία   

08100.  
Νερό 

08101 Υποβρύχεις εργασίες - - - - - 

08102 Εργασίες εν πλώ-πτώση - - - - - 

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου - - - - - 
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08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες Πτώση - - - - - 

08105 
Παρόχθιες/παράλιες εργασίες Ανατροπή 
μηχανήματος 

- - - - - 

08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Πτώση - - - - - 

08107 
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Ανατροπή 
μηχανήματος  

- - - - - 

08108 Πλημμύρα/Κατάκλιση έργου - - - - - 

08200.  
Ασφυκτικό  
περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλύς, κινούμενες άμμοι - - - - - 

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί - - - - - 

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ. - - - - - 

08204 
Εργασία σε κλειστό χώρο ανεπάρκεια 
οξυγόνου. 

- - - - - 

08300.  
Άλλη πηγή 

08301  - - - - - 

  08302  - - - - - 

  08303  - - - - - 

09000 Εγκαύματα   

09100.  
Υψηλές  
θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις - - 1 - - 

09102 Υπέρθερμα ρευστά - - - - - 

09103 Πυρακτωμένα στερεά - - - - - 

09104 Τήγματα μετάλλων - - - - - 

09105 Άσφαλτος/πίσσα - - - - - 

09106 Καυστήρες - - - - - 

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών - - 1 - - 

09200.  
Καυστικά υλικά 

09201 Ασβέστης - - - - - 

09202 Οξέα - - - - - 

09300. 
Άλλη πηγή 

09301  - - - - - 

  09302  - - - - - 

  09303  - - - - - 

10000 Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες  

10100.  10101 Ακτινοβολίες - - - - - 
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Φυσικοί  
παράγοντες 

10102 Θόρυβος/Δονήσεις - 1 1 - - 

10103 Σκόνη - 1 1 1 - 

10104 Υπαίθρια εργασία Παγετός - 1 1 1 - 

10105 Υπαίθρια εργασία Καύσωνας - 1 1 1 - 

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας - 1 1 1 - 

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας - 1 1 1 - 

10108 Υγρασία χώρου εργασίας - - - - - 

10109 Υπερπίεση/υποπίεση - - - - - 

10200.  
Χημικοί 
παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια - - - - - 

10202 Χρήση τοξικών υλικών  - - - - - 

10203 Αμίαντος - - - - - 

10204 Ατμοί τηγμάτων - - - - - 

10205 
Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, 
μονωτικά, διαλύτες 

- - - - - 

10206 Καπναέρια ανατινάξεων - - - - - 

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης - - - - - 

10208 Συγκολλήσεις - - - - - 

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες - - - - - 

10300.  
Βιολογικοί  
παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη - - - - - 

10302 Μολυσμένα κτίρια - - - - - 

10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, 
βιολογικούς καθαρισμούς 

- - - - - 

10304 Χώροι υγιεινής - - - - - 

10400.  
Άλλη πηγή.  

10401  - - - - - 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

Μέτρα για την πρόληψη και την αποτροπή των κινδύνων και γενικά για την ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζομένων 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 
Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), 

καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται 

οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 

3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα 

προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των 

εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥ
ΝΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

02101 Φ2 , Φ3 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Α, παρ. 10  

02102 Φ2 , Φ3 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Α, παρ. 10  

02103 Φ2 , Φ3 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Α, παρ. 10  

02106 Φ2 , Φ3 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 45-48, 50, 85   

02107 Φ2 , Φ3 Π.Δ. 1073/81:άρθρα 45-48, 50, 85   

02402 Φ2 , Φ3 Π.Δ. 1073/81 άρθρο 49, 1568/85 άρθρο 23  

04206 Φ3   

05203 
Φ3 Π.Δ. 305/96 Π.Δ. 17/96 Υ.Α. οικ. 

31245/1993 
 

05207 Φ3 Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108  

05308 Φ3 Π.Δ. 305/96  

05309 
Φ3 ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 91, Π.Δ. 397/94, Π.Δ. 

396/94, παράρτημα ΙΙ, παρ. 1, 2, 6.6 
 

06103 Φ3 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 96  

06204 Φ3 Π.Δ.1073/81, άρθρο 96 και Π.Δ. 95/78  

06304 Φ3 Π.Δ.1073/81, άρθρο 96 και Π.Δ. 95/78  

07105 
Φ3 ΠΔ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , παρ.2.1 

και ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 75,76,77,78 
 

07201 Φ3 Π.Δ. 1073/1981  

07202 Φ3 Π.Δ. 305/96  

09101 Φ3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 104  

09107 
Φ3 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96, 

Π.Δ. 31/1990 
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10102 
Φ3 Π.Δ. 396/94 άρθρα 3, 4 και Παράρτημα ΙΙ 

παρ. 2 και Π.Δ. 85/91 
 

10103 
Φ4 Π.Δ. 1073/81:άρθρο 30, Π.Δ. 396/94 άρθρο 

7 και Παράρτημα ΙΙ παρ 4 
 

10104 Φ4 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 17/96  

10105 
Φ4 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα VΙ, B II, παρ. 3 και 

Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 130329/03.07.95 
 

10106 
Φ3 Π.Δ. 305/96 Π.Δ.396/94 

ΑΠΟΦ.4373/1205/11-3-93 
 

10107 
Φ3 Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 395/94 Π.Δ. 396/94 Υπ. 

Απόφαση 4373/1205/11-3-93 
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Συμπληρωματικά των προαναφερομένων νομοθετικών διαταγμάτων, σε κάθε φάση του έργου 
προτείνονται τα εξής: 
 

• Περίφραξη και σήμανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των 
διερχόμενων τροχοφόρων. Δημιουργία ασφαλών διόδων για την διέλευση των πεζών στους χώρους 
και στα σημεία που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους. Επίσης 
περίφραξη του εργοταξίου προς αποφυγήν εισόδου ατόμων μη εχόντων εργασία καθώς και ζώων. 

• Προμήθεια εκτός του κράνους και φωσφορούχου γιλέκου στους εργαζομένους εντός του 
οδοστρώματος. 

• Καθημερινή εκπαίδευση και υπενθύμιση των κινδύνων στους εργαζόμενους από τον εργοταξιάρχη και 
τον τεχνικό ασφαλείας. 
 
Κατά τις χωματουργικές εργασίες προτείνονται τα εξής: 
 

• Να υπάρχει συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ καθώς και του δήμου ώστε να 
εντοπισθούν οι θέσεις των δικτύων και να αποφευχθεί η καταστροφή τους.  
 
Σε ότι αφορά τα μηχανήματα με κινητά μέρη: 
 

• Κάλυψη των κινούμενων τμημάτων των μηχανημάτων όπου είναι δυνατόν καθώς και 

• Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων. 
 
Σε ότι αφορά τη μεταφορά φορτίων: 
 

• Συνεχή υπενθύμιση των οδηγών για αυξημένη προσοχή σε όλη την διάρκεια της εργασίας τους 

• Χρήση σημάνσεως για διακοπή κυκλοφορίας – παρακάμψεις. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 

Πρόσθετα στοιχεία 
 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 
 
Οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις στο εργοτάξιο πρέπει να 
κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς. 
 
Οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 60 εκατοστά του μέτρου.  
 
Οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, χώρους διαμονής και χώρους εργαλείων πρέπει να 
διατάσσονται και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απασχολούμενοι να μπορούν να 
μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς. 
 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
 
Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσο για 
την κίνηση των πεζών όσο και για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων. 
 
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το 
εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. 
 
Η κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τα 
κατάλληλα διαμορφωμένα τμήματα. 
 
Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και μηχανημάτων εντός του χώρου του εργοταξίου 
ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 
 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
 
Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) 
αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών που τα 
χρησιμοποιούν. 
 

4. Χώροι αποθήκευσης 
 
Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που 
απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια καυσίμων. Χώροι συλλογής 
αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 
 
Τα υλικά αυτά θα οδηγούνται άμεσα προς την πλησιέστερη χωματερή μέσω φορτηγών.  
 

5. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 
 
Για την αλλαγή της ενδυμασίας και τη φύλαξη των ενδυμάτων πρέπει να διατίθενται επαρκείς και 
κατάλληλοι χώροι. 
 
Για τους χώρους υγιεινής και το πόσιμο νερό ισχύουν οι Υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου 
κοινωνικών Υπηρεσιών. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό 
και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να προβλέψει κατάλληλους χώρους 
εργασίας του προσωπικού του υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας). 
 
Σε εργασίες ρυπαρές ή εργασίες επικίνδυνες για την πρόκληση ασθενειών πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα νίψεως και καθαρισμού με ντους σε κατάλληλους χώρους πλησίον του έργου καθώς και 
πλύση και απολύμανση των στολών. 
 
Εντός του εργοταξίου πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος για τη διατήρηση  του φαγητού των 
εργαζομένων σε καλή κατάσταση. 
 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προστασία υγείας ή ασφάλειας των εργαζομένων το απαιτεί 
πρέπει να απαγορεύεται στους απασχολούμενους να τρώνε, να πίνουν ή να καπνίζουν στους χώρους 
εργασίας. 
 
Οι απασχολούμενοι οφείλουν να επιμελούνται ιδιαίτερα για την ατομική τους καθαριότητα, ιδίως 
πριν του φαγητού και πριν από την αναχώρηση από τον τόπο εργασίας. 
 
Οι ειδικές στολές εργασίας πρέπει να αφαιρούνται πριν το φαγητό και πριν την αναχώρηση από το 
χώρο εργασίας. 
 
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων των 
φαγητών. 
 
Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών 
τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσωπικού. Το 
φαρμακείο θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα είδη : 
 

 Είδος 

1.  Σκεύασμα για το κάψιμο 

2.  Εσπνεύσιμη αμμωνία 

3.  Αποστειρωμένες Γάζες  κυτία των 5 εκ., 10 εκ. Και 15 εκ. 

4.  Επίδεσμοι γάζας των 0,10*2,50 

5.  Τριγωνικοί επίδεσμοι 

6.  Λευκοπλάστ ρολλό 

7.  Ψαλίδι 

8.  Τσιμπίδα 

9.  Ύφασμα λεπτό για καθαρισμό (Cleaning tissue) 

10.  Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση μερκουροχρωμ) 

11.  Υγρό σαπούνι εντός πλαστικής συμπιέσιμης φιάλης 

12.  Ελαστικός επίδεσμος 

13.  Αντισταμινική αλοιφή 

14.  Σπασμολυτικό 

15.  Αντιοφικός ορός 

16.  Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100 mg (Αντισοκ) 

17.  Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 5 cc – τεμ. 3 

18.  Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 10 cc – τεμ. 3 

19.  Δισκία αντιδιαρροικά 

20.  Δισκία αντιόξινα 
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Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. 
 

6. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 
 
Δεν υπάρχουν 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

Καλές πρακτικές για τη λήψη μέτρων προστασίας και την αντιμετώπιση του επαγγελματικού 
κινδύνου 

 
Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 
 

A. ΝΟΜΟΙ   

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/120
5/93 

ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

                                                                          
Η Συντάξασα   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο Διευθυντής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας  

   
   
   
   
   

Χρονάκη Μαρίνα  Παλαιοσελίτης Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχανικός  Αγρονόμος τοπογράφος 

Μηχανικός 
 



Φ.Α.Υ.  Διαμόρφωση κλειστού γυμναστηρίου Κατερίνης 
 

ΤΕΥΧΟΣ : Φ.Α.Υ. σελ. 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΤΜΗΜΑ Α  

Γενικά στοιχεία έργου 

 
Ο παρών Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις  

⧫ του Π.Δ. 305/96, άρθρο 3   
⧫ της ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και  
⧫ της ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Με την παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, Προϋπολογισμού 

Μελέτης 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α., προβλέπεται η αποπεράτωση του έργου με τίτλο "Διαμόρφωση 

κλειστού γυμναστηρίου Κατερίνης" τύπου Τ9 του Δήμου Κατερίνης. Με την αποπεράτωση των εργασιών 

θα έχουν καλυφθεί κατ' ελάχιστον όλες οι υπάρχουσες ελλείψεις, και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την αδειοδότηση της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης, με άδεια λειτουργίας ως γυμναστηρίου 

κατηγορίας ΣΤ. 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Πολεοδομική Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης, Ο.Τ. 431στ 

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 547/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Κατερίνης 
 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα στοιχεία των κυρίων του εν λόγω έργου κατά χρονολογική 
σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 
 
 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία 
κτήσεως 

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Πλ. Δημαρχείου 1, Κατερίνη 
Τ.Κ. 60 133 

  
100% 

 
 
 

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 
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ΤΜΗΜΑ B  

Μητρώο του έργου 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου  

 

Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται:  
 

• Εργασίες διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων και της διαρρύθμισης του ισογείου και του 

μεσωρόφου. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές και 

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με σκοπό την δημιουργία όλων των απαιτούμενων για την 

αδειοδότηση χώρων (όπως π.χ. αποδυτηρίων, κυλικείων, ιατρείων, χώρων wc φιλάθλων, χώρων 

wc AMEA κ.α.) 

• Προμήθεια 2 εξωτερικών ανελκυστήρων για την βελτίωση της προσβασιμότητας προς και από 

τους χώρους του μεσωρόφου για ΑΜΚ. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση τριών πτυσσόμενων κερκίδων, ώστε να είναι δυνατή η φιλοξενία 

πάνω από 1.000 φιλάθλων. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας και διαχωρισμού των αθλητών από τους 

φιλάθλους που θα τοποθετούνται στο ισόγειο (όπως π.χ. κινητών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 

και φυσούνων). 

• Δημιουργία θέσεων φιλάθλων ΑΜΕΑ και εργασίες πρόβλεψης άμεσης πρόσβασης σε αυτές 

(όπως π.χ. άνοιγμα περαιτέρω εισόδων στο κτίριο). 

• Προμήθεια και εγκατάσταση δύο προκάτ κτιρίων τα οποία θα εξοπλιστούν κατάλληλα 

αποτελώντας τα δύο wc ΑΜΕΑ. 

• Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

• Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών του κτιρίου. 

• Απαιτούμενες εργασίες και προμήθειες μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία. 

 

2. Παραδοχές μελέτης 

 
Α. ΥΛΙΚΑ 
 

2.1 Κατηγορίες σκυροδέματος C16/20 

2.2 Κατηγορία χάλυβα Β500C 

2.3 Οπτοπλινθοδομές 6x9x19 cm 

2.4 Tσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm 

2.5 Kεραμικά πλακίδια  GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

2.6 Πλακίδια πορσελάνης  Λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm 
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2.7 Εξωτερική θύρα αλουμινίου 
Ενεργειακής επίδοσης U = 2,2 - 2,6 

W/m2K 

2.8 Μεταλλικά κιγκλιδώματα  

2.9 

 

Σωλήνες πολυαιθυλενίου 

ΡΕ100 (με), με συμπαγές 

τοίχωμα 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10= 10 Mpa κατά Ονομ. 

διαμέτρου D15 

2.10 

 

Σωλήνες πολυαιθυλενίου 

ΡΕ100 (με), με συμπαγές 

τοίχωμα 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10= 10 Mpa κατά Ονομ. 

διαμέτρου D25 

2.11 

 

Σωλήνες πολυαιθυλενίου 

ΡΕ100 (με), με συμπαγές 

τοίχωμα 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10= 10 Mpa κατά Ονομ. 

διαμέτρου D32 

2.12 
Προκατασκευασμένα φρεάτια 

από συνθετικά υλικά 
D 630 mm 

2.13 

Πλαστικός σωλήνας 

αποχετεύσεως από σκληρό 

P.V.C 

P=4atm, Φ40, Φ75, Φ100 

2.14 

Αγωγοί αποχέτευσης από 

σωλήνες PVC-U συμπαγούς 

τοιχώματος 

SDR 41, DN 315 mm 

2.15 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 

αποχετεύσεως 
15cm X 15cm 

2.16 
Μεταλλικές εσχάρες 

υδροσυλλογής 
 

2.17 

Αντλητικό συγκρότημα 

λυμάτων ονομαστικής ισχύος 

1,0 m3/h 
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2.18 Είδη υγιεινής  

2.19 
Σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών 

πλαστικός σπιράλ 
Διατομές Φ16, Φ23 

2.20 Καλώδια τύπου ΝΥΜ 
Διατομές 3 Χ 1,5mm, 3 Χ 2,5 mm, 3 Χ 

4 mm 

2.21 
Κυτίο διακλαδώσεως 

πλαστικό 

Κυτίο διακλαδώσεως Φ 100 Χ 100mm 

2.22 Φωτιστικά σώματα Led T8 

2.23 Διακόπτης χωνευτός Εντάσεως 10Α , Τάσεως 250 V 

2.24 
Ρευματοδότης χωνευτός 

SCHUKO  
Εντάσεως 16 Α 

2.25 
Χρώματα εσωτερικών 

επιφανειών 
Ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

2.26 
Χρώματα εξωτερικών 

επιφανειών 

Ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 

βάσεως. 

2.27 Εξωτερικός ανελκυστήρας  

 
 
Β. ΕΔΑΦΟΣ 
 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση για στατική φόρτιση ΚΝ/m2 200 

2.Β.2 Δείκτης εδάφους ΚΝ/m3 60.000 

2.Β.3 Γωνία εσωτερικής τριβής 32ο 

 
Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής ΙΙ 

2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α = 0,24 

 
Δ. ΦΟΡΤΙΑ 
 

2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m2 

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 19.00 KN/m2 

 
 

3. Ως ‘κατασκευάσθη’ σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

 
Επισυνάπτονται σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

Επισημάνσεις 

 
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και 
τους συντηρητές - επισκευαστές του.  
 

1. Θέσεις δικτύων 

 
Σχετικά με τις θέσεις δικτύων : 
 
1.1. ύδρευσης 
1.2. αποχέτευσης 
1.3. ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
1.4. παροχής διαφόρων αερίων 
1.5. ανίχνευσης πυρκαγιάς 
1.6. πυρόσβεσης 
1.7. λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε 
τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες. 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ληφθούν όλες οι αρμόδιες πληροφορίες για την ενδεχόμενη 
ύπαρξη στην περιοχή υπογείων καλωδίων μεταφοράς – διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και σε 
καταφατική περίπτωση η ακριβής θέση και διαδρομή των προς αποφυγή κινδύνων. 
 
Οποιαδήποτε απαιτούμενη επέμβαση στα δίκτυα (όπως ανύψωση ή διακοπή δικτύου) να 
πραγματοποιείται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου. Η 
ανύψωση ή άλλη επέμβαση επί των ιδιωτικών γραμμών, πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό 
αρμοδίων αδειούχων ηλεκτρολόγων. 
 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 δεν υπάρχει ουδεμία 
επισήμανση. 
 
 

3. Θέσεις υλικών που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  

 
Σχετικά με τα υλικά: 
 
3.1. αμίαντος και προϊόντα αυτού 
3.2. υαλοβάμβακας 
3.3. πολυουρεθάνη 
3.4. πολυστερίνη 
3.5. άλλα υλικά 
 
δεν υπάρχει ουδεμία επισήμανση 
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4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου 

 
Σχετικά με ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις 
προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) ουδεμία επισήμανση υπάρχει. 
 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

 
Όπως φαίνονται στην μελέτη πυροπροστασίας 
 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 
Ουδεμία επισήμανση διότι το υπό μελέτη έργο δεν περιλαμβάνει τις προαναφερόμενες περιοχές  
 

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

 
Ουδείς χώρος υπάρχει 
 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

 
Ουδεμία 
 

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

 
Σε ότι αφορά συστήματα που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, 
απαγωγής αερίων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) αναφέρεται ότι δεν απαιτούνται. 
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ΤΜΗΜΑ Δ 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 

 
Στο τμήμα αυτό καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων 
κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο ένα κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή 
εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν 
προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) 
 

Το έργο πρέπει να βάφεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου του έργου 
το ενδεχόμενο συχνότερης βαφής αν, λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, διαπιστωθεί οτι αυτό 
είναι αναγκαίο. 

1. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα 
2. Οι ανελκυστήρες θα συντηρούνται μία φορά το μήνα 
3. Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 
4. Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα καζανάκια των χώρων υγιεινής, για λόγους 
περιορισμού των διαρροών και αποφυγής σπατάλης νερού. 

5. Οι καυστήρες πρέπει να συντηρούνται κάθε Απρίλιο. 
6. Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται σε εγκαταστάσεις πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα 

από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο. 

 
Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
Στο έργο θα υπάρχουν τέτοιες εργασίες. Οι εργασίες θα εκτελούνται σε ικριώματα με κάγκελα 
ασφαλείας. 
Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
Στο υπό μελέτη έργο  υπάρχουν τέτοιες εργασίες.  Για την εκτέλεσή τους θα χρησιμοποιούνται 
σκάλες κατακόρυφες ή ναυτικού τύπου, ανυψωτικές μηχανές (κλαρκ) ή ικριώματα με κάγκελα 
ασφαλείας. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και να 
γνωρίζουν την ορθή χρήση Μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Στους χώρους εργασίας να 
υπάρχουν πάντα κουτιά πρώτων βοηθειών. 
 

Κατερίνη 21/10/2021 
 

Οι Συντάξαντες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   
  Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσ. 
   
   
   
   

………… ………… ………… 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. Η/Μ Π.Ε. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 
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